
PATVIRTINTA 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

2023 m.  sausio 19 d. įsakymu Nr. DIE-32 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais, stalo 

lošimų ir bingo taisyklės, papildo punktais nuo 2.2206 iki 2.2360 imtinai. Minėtose taisyklėse 

aprašomi tiekėjo „PragmaticPlay“ 85 (aštuoniasdešimt penki) (2.2206− 2.2290), tiekėjo „G. 

Games“ 4 (keturi) (2.2291− 2.2294), tiekėjo „1x2 gaming“ 7 (septyni) (2.2296− 2.2302), tiekėjo 

„Play'n GO“ 2 (du) (2.2303− 2.2304), „iSoftBet“ 13 (trylika) (2.2305− 2.2317), „Wazdan“ 9 

(devyni) (2.2318 – 2.2326), „ELK“ 16 (šešiolika) (2.2327 – 2.2342) ir tiekėjo „Nolimit City“ 18 

(aštuoniolika) (2.2343 – 2.2360) A kategorijos lošimų automatų lošimų ir tiekėjo „G. Games“ 1 

(vienas) (2.2295) stalo lošimas.  

 

Lošimų aprašymai išdėstomi taip: 

 

2.2206 „Spartos Skydas“ („Shield of Sparta“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spartos Skydas – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus premijos „BONUS“ simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 



• 3, 4 arba 5 premijos arba magnetinės premijos simboliai suteikia atitinkamai 10, 15 arba 20 

nemokamų sukimų. 

• Per nemokamų sukimų lošimą premijos arba magnetinės premijos padėtys būgnuose 

pažymėtos. Kai pažymėtoje vietoje išsukamas kitas premijos simbolis, jis patobulinamas, 

pakeliant lygį. Galimi lygiai iki 3. 

• Magnetinės premijos pažymėtos pozicijos bus magnetinės pozicijos. Jos pritrauks prie savęs 

bet kurį kitame būgne išsuktą PREMIJOS simbolį. 

• Pasibaigus nemokamų sukimų funkcijai pažymėtoms premijų simbolių vietoms, 

priklausomai nuo lygio, kuriame buvo premijos simbolis, bus pritaikomas atsitiktinis 

daugiklis: 

• 1 lygis - 1x, 2x arba 3x 

• 2 lygis - 5x, 6x arba 8x 

• 3 lygis - 10x, 12x, 15x arba 20x 

 

 

2.2207 „Didingi Turtai“ („Towering Fortunes“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Didingi Turtai – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Kiekvieno sukimo metu PINIGŲ simbolis įgyja atsitiktinę vertę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Išsukus paslapties simbolį, jis virsta atsitiktiniu simboliu, už kurį išmokamas laimėjimas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikyk ir Suk („Hold and Spin“) 

 

• 3 pinigų simboliai aktyvuoja funkciją. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 642 200 € 



• Kiekvienas būgnas turi 3 gyvybes. Jei po pakartotinio sukimo ant būgno patenka naujas 

pinigų simbolis, gyvybių skaičius vėl padidėja iki 3. 

• Po 3 pakartotinių sukimų iš eilės, kai ant būgno nepridedamas naujas pinigų simbolis, tas 

būgnas užblokuojamas. 

• Ant kiekvieno būgno viršaus yra daugiklis. Daugiklis didėja, kai ant būgno esančių pinigų 

simbolių krūva didėja taip: 

• 5 ar mažiau pinigų simbolių - daugiklis netaikomas. 

• 6 pinigų simboliai - daugiklis 2x. 

• 7 pinigų simboliai - daugiklis 5x. 

• 8 pinigų simboliai - daugiklis 10x. 

• 9 pinigų simboliai - daugiklis 20x. 

• 10 pinigų simbolių - daugiklis 30x. 

• 11 pinigų simbolių - daugiklis 100x. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai visi 5 būgnai užblokuojami ir nebelieka jokių pakartotinių 

sukimų. 

 

 

2.2208 „Sukimo ir Taškų Rinkimo Mega keliai“ („Spin & Score Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sukimo ir Taškų Rinkimo Mega keliai – lošimas lošiamas ant mega kelių varomo tinklelio, kuris turi 

6 būgnus ir 4 simbolius, besisukančius horizontaliai, papildomoje eilutėje, būgnų viršuje. 1 ir 6 

būgnuose gali būti iki 7 simbolių. 2, 3, 4 ir 5 būgnuose gali būti iki 6 simbolių ir dar vienas simbolis 

viršutinėje eilutėje. Viršutinė papildoma 4 simbolių eilutė, einanti ant 2-5 būgnų, sukasi 

nepriklausomai, iš dešinės į kairę. Iš viso maksimalus galimų laimėjimo būdų skaičius yra 117649. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos ir didįjį laukinį simbolį. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4, 5, 6, 7, 8 arba 9 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 14, 18, 22, 26 arba 30 nemokamų 

sukimų. 

• Prieš prasidedant lošimo etapui, jei 10 iš 18 nemokamų sukimų buvo laimėta, suteikiama 

galimybė lošti ir laimėti daugiau nemokamų sukimų. 

• Galima lošti iki papildomų 22 nemokamų sukimų. 

• Per nemokamų sukimų funkciją kiekvienas simbolių kritimas iki lošimo pabaigos didina 

daugiklį 1x. 

 

 

2.2209 „Krakeno Paleidimas 2“ („Release the Kraken 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krakeno Paleidimas 2 – 5 būgnų, 4 eilių ir 20 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Atsitiktinės funkcijos („Slot Features“) 

 

• Pagrindiniame lošime, atsitiktine tvarka, bet kurio sukimo metu, yra tikimybė, kad bus 

suaktyvinta viena iš šių funkcijų: 

• „LAUKINIS PAKARTOTINIS SUKIMAS“: 

▪ Išsukus 4 ar daugiau laukinių simbolių, suteikiami nemokami pakartotiniai 

sukimai. 

▪ Laukiniai simboliai lieka būgnuose ir persikelia į atsitiktinę padėtį, o kiti 

simboliai sukami pakartotinai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



▪ Jei po pakartotinio sukimo išsukama daugiau laukinių simbolių, suteikiamas 

dar vienas pakartotinis sukimas. 

▪ Funkcija baigiasi, kai po pakartotinio sukimo daugiau laukinių simbolių 

nebeišsukama. 

• „ATSINAUJINANTIS GRUPUOTAS LAUKINIS SIMBOLIS“:  

▪ Gali būti išsuktas atsitiktinai. 

▪ Kai sukimas sustoja, atsinaujinantys grupuoti laukiniai simboliai visiškai 

išlenda į ekraną ir užima visas būgno pozicijas.  

▪ Už kiekvieną perkeltą poziciją daugiklis padidinamas 1x. 

▪ Kai visi simboliai yra visiškai perkelti į būgnus, išmokama už laiminčius 

derinius, padauginus iš visų daugiklių sumos. 

• „GARANTUOTAS LAIMĖJIMAS“: 

▪ Atsitiktinai sukimo metu, per kurį negaunama jokio laimėjimo, Krakenas gali 

ateiti į ekraną ir pakeisti simbolius taip, kad rezultatas būtų nuo 20x iki 60x 

viso statymo laimėjimas. 

▪ Atsitiktinai po sukimo ekrane gali pasirodyti 3 premijos simboliai, kurie gali 

suteikti nemokamų sukimų funkciją. 

 

Nemokami sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Prieš prasidedant lošimui, lošėjas gali lošti mini premijos lošimą ir laimėti nemokamų sukimų 

ir daugiklio kombinaciją kitame lošime. 

• Galimos tokios kombinacijos: 

• 3 BONUS SIMBOLIAI: 

▪ 4 nemokami sukimai ir 2x daugiklis; 

▪ 5 nemokami sukimai ir 1x arba 2x daugiklis; 

▪ 6 nemokami sukimai ir 1x arba 2x daugiklis; 

▪ 8 nemokami sukimai ir 1x, 2x, 4x arba 6x daugiklis; 

▪ 10 nemokamų sukimų ir 2x, 4x arba 6x daugiklis; 

▪ 12 nemokamų sukimų ir 2x, 4x arba 6x daugiklis; 

▪ 15 nemokamų sukimų ir 4x daugiklis. 

 

• 4 BONUS SIMBOLIAI 

▪ 5 nemokami sukimai ir 2x daugiklis; 

▪ 6 nemokami sukimai ir 1x arba 2x daugiklis; 

▪ 8 nemokami sukimai ir 1x, 2x, 4x arba 6x daugiklis; 

▪ 10 nemokamų sukimų ir 2x, 4x, 6x daugiklis; 

▪ 12 nemokamų sukimų ir 2x, 4x, 6x daugiklis; 

▪ 15 nemokamų sukimų ir 4x, 10x daugiklis; 

▪ 20 nemokamų sukimų ir 6x daugiklis. 

 

• 5 BONUS SIMBOLIAI 



▪ 6 nemokami sukimai ir 2x daugiklis; 

▪ 8 nemokami sukimai ir 1x, 2x, 4x, 6x daugiklis; 

▪ 10 nemokamų sukimų ir 2x, 4x, 6x daugiklis; 

▪ 12 nemokamų sukimų ir 2x, 4x, 6x daugiklis; 

▪ 15 nemokamų sukimų ir 4x daugiklis; 

▪ 15 nemokamų sukimų ir 10x daugiklis; 

▪ 20 nemokamų sukimų ir 6x, 8x, 10x daugiklis. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu mokėjimo linijos didinamos iki 40. 

• Bet kuris lošimo metu išsuktas laukinis simbolis lieka ekrane iki lošimo pabaigos, o po 

kiekvieno sukimo persikelia į atsitiktinę poziciją.  

• Jei išsukamas auksinis laukinis simbolis, jis 1x padidina dabartinio lošimo daugiklį. 

 

Nemokamų Sukimų pirkimas („Buy Free Spins“) 

 

• Yra dvi galimybės nusipirkti nemokamus sukimus. 

• Sumokėjus 100x bendro statymo suma, kad suaktyvintų standartinių nemokamų sukimų 

funkciją su 3-5 atsitiktiniais premijos simboliais. 

• Sumokėjus 250x bendro statymo suma, kad suaktyvintų VIP nemokamų sukimų funkciją su 

5 garantuotais premijos simboliais. 

 

 

2.2210 „Arėjo Kardas“ („Sword of Ares“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arėjo Kardas – 6 būgnų, 5 eilių ir 20 linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už vienodos vertės gretimus simbolius. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Laimint su keliais skirtingais simboliais, visi laimėjimai sudedami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Daugiklio Rinkimo funkcija („Multiplier Collection Feature“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Lošimo viršuje yra skaitiklis, kuriame pagrindinio lošimo metu yra užrakintos 3 daugiklių 

vertės, o nemokamų sukimų metu – 6 daugiklių vertės.  

• Pasibaigus visoms griūtims, bendras griūties laimėjimas padauginamas iš didžiausio atrakinto 

daugiklio, kaip nurodyta toliau: 

• 1 daugiklis - atsitiktinis: 2x, 3x arba 4x. Atrakinamas sprogus 20 simbolių. 

• 2-asis daugiklis - atsitiktinis tarp 5x, 6x, 7x arba 8x. Atrakinamas, kai sprogsta 50 

simbolių. 

• 3-iasis daugiklis - atsitiktinis 9x, 10x, 11x, 12x, 13x, 14x arba 15x. Atsirakina sprogus 

100 simbolių. 

• Kai išsukamas vienas ar daugiau BOMBOS simbolių, jie lieka ekrane tol, kol nebėra galimų 

laiminčių kombinacijų, ir krenta žemyn kaip ir visi kiti simboliai. Tada jie sprogsta ir pašalina 

visus simbolius nuo ekrano horizontaliai, vertikaliai, kryžiumi arba X forma. Pašalinti 

simboliai papildo daugiklių rinkimo skaitiklį, o nauji simboliai krenta iš viršaus. 

 

 Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Per nemokamus sukimus daugiklio matuoklis turi 6 palaipsniui didėjančias vertes, kaip 

nurodyta toliau: 

• 1 daugiklis - atsitiktinis: 2x, 3x arba 4x. Atrakinamas sprogus 15 simbolių. 

• 2-asis daugiklis - atsitiktinis tarp 5x, 6x, 7x arba 8x. Atrakinamas, kai sprogsta 30 

simbolių. 

• 3-iasis daugiklis – atsitiktinis: 9x, 10x, 11x, 12x, 13x, 14x arba 15x. Atsirakina 

sprogus 45 simboliams. 

• 4-asis daugiklis – atsitiktinis:16x, 18x, 20x, 22x, 25x, 30x arba 32x. Atrakinamas po 

60 simbolių sprogimo. 

• 5-asis daugiklis – atsitiktinis: 35x, 38x, 40x, 45x, 50x, 60x arba 100x. Atrakinamas 

po 100 simbolių sprogimo. 

• 6-asis daugiklis – atsitiktinis: 150x, 200x, 300x arba 500x. Atrakinamas po 225 

simbolių sprogimo. 

 

Nemokamų Sukimų pirkimas („Buy Free Spins“) 

 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją įsigyjant ją už 100x esamas statymas. 

 

 

2.2211 „Didis Bosas – Laikyk Būgnuose“ („Big Bass - Keeping it Reel“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  



 

 

 

Didis Bosas – Laikyk Būgnuose – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Kas ketvirtas surinktas laukinis simbolis vėl suaktyvina funkciją ir suteikia dar 10 nemokamų 

sukimų ir ŽUVŲ PINIGŲ simbolių, o surinkimo daugiklis padidėja iki 2x - antrajame lygyje, 

3x - trečiajame lygyje ir 10x - ketvirtajame lygyje. 

• Per nemokamus sukimus visų ekrane išsuktų, bet nesurinktų ŽUVIES PINIGŲ vertės bus 

saugomos nusileidimo tinkle. Kiekvieno nemokamo sukimo metu atsitiktinės vertės žuvis 

ištrūksta iš nusileidimo tinklo ir jos vertė atimama. 

• Nemokamų sukimų lošimas gali būti suaktyvintas iškart pagrindiniame lošime įsigyjant jį už 

100x esamas bendras statymas. 

 

 

2.2212 „Saldainių Žvaigždės“ („Candy Stars“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saldainių Žvaigždės – 5 būgnų, 3+1 eilučių ir 576 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Maks. 375 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Pagrindiniame lošime laukinis simbolis pradedamas dauginti x1 daugikliu. Po kiekvienos 

simbolių griūties daugiklis padidėja nuo x1 iki x128.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 arba daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• Išsukus 3 arba daugiau sklaidos simbolių per nemokamus sukimus, suteikiami papildomi 5 

nemokami sukimai. 

• Per lošimą, kiekvieno sukimo metu, viršutinėje eilutėje, atsitiktinėje padėtyje, garantuotai 

išsukamas vienas laukinis simbolis, kuris visada išsukamas su x2 daugikliu. 

• Po kiekvienos simbolių griūties daugiklis padvigubėja, bet ne daugiau kaip iki x128. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 80x esamas bendras 

statymas.  

 

 

2.2213 „Mirusiųjų Daugiklio Mega keliai“ („Muertos Multiplier Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mirusiųjų Daugiklio Mega keliai – 1 ir 6 būgnuose gali būti iki 7 simbolių. Ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų 

gali būti iki 6 simbolių kartu su dar vienu simboliu viršutinėje eilutėje. Tai yra 117 649 laimėjimo 

būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Kiekvieną kartą, kai išsukamas laukinis simbolis, jis turi atsitiktinį x2 arba x3 daugiklį. 

Daugiklis taikomas esamo ir visų vėlesnių kritimų laimėjimui ir kaupiamas skaitiklyje.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 arba daugiau premijos (sklaidos) simbolių aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Prieš pasidedant nemokamų sukimų lošimui, atsitiktine tvarka parenkamas nemokamų 

sukimų skaičius: 

• Už 6x premijos („BONUS“) simbolius suteikiama 8, 10, 12 arba 14 nemokamų 

sukimų. 

• Už 5x premijos („BONUS“) simbolius suteikiama 7, 8, 10, 12 arba 14 nemokamų 

sukimų. 

• Už 4x premijos („BONUS“) simbolius suteikiama 6, 7, 8, 10, 12 arba 14 nemokamų 

sukimų 

• Už 3x premijos („BONUS“) simbolius suteikiama 5, 6, 7, 8, 10, 12 arba 14 nemokamų 

sukimų. 

• Gavus atsitiktinį sukimų skaičių, jei šis skaičius yra mažesnis nei 14, yra galimybė lošti, 

siekiant padidinti nemokamų sukimų skaičių. Pasirinkus lošti dėl didesnio nemokamų sukimų 

skaičiaus, sukamas ratas – jei ratas sustoja ant laimėjimo, nemokamų sukimų skaičius 

padidėja 1, jei ratas sustoja ant pralaimėjimo pozicijos, lošėjas netenka visų savo nemokamų 

sukimų. 

• Per nemokamų sukimų lošimą laukiniai simboliai išsukami su atsitiktiniu x2 arba x3 

daugikliu. Šie simboliai kaupiasi skaitiklyje. 

• 2, 3, 4, 5 arba 6 premijos simboliai iškritę nemokamų sukimų metu, atitinkamai suteikia 

papildomus 1, 2, 3, 4 arba 6 nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas.  

 

2.2214 „Ugnies Paukštės Dvasia“ („Firebird Spirit“) 
 

 

 

Ugnies Paukštės Dvasia – 6 būgnų, 5 eilučių ir 1875 būdų laimėti lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 531 250 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus „Prisijungti ir Rinkti“ („Connect & 

Collect“) simbolius.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Prisijungti ir Rinkti“ („Connect & Collect“) 

 

• Prisijungti ir rinkti simboliai turi eiti iš dešinės į kairę, vertikaliai arba horizontaliai, kol 

simbolių grandinė pasieks vieną iš specialių padėčių 3 arba 6 būgne. 

• Simbolis gali atsitiktinai pasiekti funkciją: 

• „PAKARTOTINIS SUKIMAS“ - šis lošimas turi 5 pakartotinius sukimus. 

• „PINIGINĖ VERTĖ“ - atsitiktinai pasirenkama piniginė vertė iš anksto nustatyto rinkinio. 

Galimos šios vertės: 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 16x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 80x, 100x, 

120x, 160x, 200x, 300x, 400x arba 800x visas statymas. 

• „MINOR, MAJOR ir GRAND“ prizai - MINOR suteikia 50x viso statymo vertė. MAJOR 

suteikia 200x viso statymo vertė. GRAND - 4000x viso statymo vertė. 

• „PRIDĖTI LAUKINIAI SIMBOLIAI“ – pridedami laukiniai simboliai būgnuose. 

• „NEMOKAMI SUKIMAI“ – suteikiami atsitiktinai 5, 8, 10, 15, 20 arba 25 nemokami 

sukimai su 2x bendras statymas daugikliu.  

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• Funkcija prasideda nuo nemokamų sukimų skaičiaus, kuris nustatomas pagal tai, kiek ant 

būgnų surinkta „Free Spins“ simbolių. 

• Nemokamų sukimų metu galima pasinaudoti „Prisijungti ir Rinkti“ funkcija, kuri veikia kaip 

ir pagrindiniame lošime, kai „Prisijungti ir Rinkti“ simbolių grandinė pasiekia daugiau 

nemokamų sukimų, kurie suteikia papildomus nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė pirkti nemokamus sukimus, nupirkus juos už 100x esamas bendras statymas.  

 

2.2215 „Piratų Auksinis Amžius“ („Pirate Golden Age“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 



 

 

 

Piratų Auksinis Amžius – 5 būgnų, 3 eilučių ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį.  

• 5 premijos simboliai suteikia išmokėjimą - 200x bendras statymas. 

• 4 premijos simboliai suteikia išmokėjimą - 20x bendras statymas. 

• 3 premijos simboliai suteikia išmokėjimą - 2x bendras statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja 7 nemokamus sukimus. 

• Kai per lošimą išsukami PASLAPTIES simboliai, jie virsta tuo pačiu mokamu simboliu arba 

laukiniu simboliu. 

• Po kiekvieno sukimo visi PASLAPTIES simboliai surenkami į skaitiklį. 

• Jei į tą pačią poziciją su kitais PASLAPTIES simboliais patenka daugiau nei vienas 

PASLAPTIES simbolis, esantis laimėjimo daugiklis padidėja 1x. 

• Kas 5 PASLAPTIES simbolis, surinktas skaitiklyje, atsitiktine tvarka suteikia papildomus 1, 

2 arba 3 nemokamus sukimus. 

 

 

2.2216 „Johanas Hanteris ir Tuto Knyga“ („John Hunter and the Book of Tut“) 
 

 

 

Johanas Hanteris ir Tuto Knyga – 5 būgnų, 3 eilučių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 



• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Knygos simbolis atitinka laukinį ir sklaidos simbolį, todėl pakeičia visus kitus simbolius. 

Už šiuos simbolius skiriamas daugiklis: 5 simboliai x200, 4 – x20, 3 – x2. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 arba daugiau knygos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų.  

• Prieš funkciją parenkamas vienas simbolis, kuris nemokamų sukimų metu plečiasi vertikaliai, 

kad padengtų visas pozicijas būgne. 

• Parenkamas simbolis išsiplečia tik tuomet, kai būgnuose yra pakankamai simbolių sudaryti 

laimintį derinį. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, ją aktyvavus už 100x bendras statymas. 

 

2.2217 „Laukinis Šokinėjimas“ („Wild Hop&Drop“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laukinis Šokinėjimas – 6x6 tinklelio ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už minimaliai 6 simbolius, sujungtus horizontaliai arba vertikaliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 4 ar daugiau BONUS (išsklaidymo) simbolių aktyvuoja 6 nemokamus sukimus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Kas 4 išsuktas BONUS simbolis pakartotinai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją, kuri 

suteikia atsitiktinį, nuo 1 iki 10, nemokamų sukimų skaičių. 

• Yra galimybė pirkti nemokamus sukimus, nupirkus juos už 100x esamas bendras statymas.  

 

 

2.2218 „Ugnies Karūna“ („Crown of Fire“) 
 

 

Ugnies Karūna – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos ir specialiuosius sklaidos 

simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

2.2219 „Auksinio Smėlio Knyga“ („Book of Golden Sands“) 
 

 

 

 

Auksinio Smėlio Knyga – 6 būgnų, 3 eilių ir 729 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už gretimus vienodos vertės simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant 

nuo kairiosios pusės. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 10 nemokamų sukimų. 

• Prieš prasidedant lošimo funkcijai, iš visų simbolių, už kuriuos skiriamas mokėjimas, 

atsitiktinai parenkamas vienas specialus išsiplečiantis simbolis. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, aktyvuoja papildomus 10 nemokamų sukimų. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus už 100x esamas bendras statymas. 

 

 

 

2.2220 „Įspūdingas Karštis 5“ („Striking Hot 5“) 
 

 

 

 

 

 

 

Įspūdingas Karštis 5 – 5 būgnų, 3 eilių ir 5 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

 

2.2221 „Laimingos Kanopos“ („Happy Hooves“) 
 

 

 

 

Laimingos Kanopos – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Raudonas laukinis simbolis pakeičia visus raudonus simbolius.  

• Žaliasis laukinis simbolis, pakeičia visus žalius simbolius.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Violetinis laukinis simbolis, pakeičia visus violetinius simbolius.  

• Mėlynas laukinis simbolis, pakeičia visus mėlynus simbolius.  

• Paslapties simbolis atskleidžia vieną iš laukinių simbolių arba aukso simbolį. 

• Aukso simbolis atskleidžia visas pinigines vertes, kurios slepiasi po paslapties simboliu 

arba atskleidžia sklaidos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Galingo Stūmimo Pakartotinio Sukimo Funkcija“ („PowerNudge Respin Feature“) 

 

• Funkciją suaktyvina 3 ar daugiau sklaidos simbolių būgnuose. 

• Prasidėjus lošimui atliekamas automatinis sukimas, kurio metu, padalyti tarp dviejų 

atsitiktinių būgnų, atsiranda bent 8 PASLAPTIES simboliai. 

• PASLAPTIES simboliai gali atskleisti sukimo viršun simbolį, kuris pakeis būgnų sukimosi 

kryptį ir jie suksis iš apačios į viršų. 

• Funkcijos metu yra x1 daugiklis, kuris kiekvieno pakartotinio sukimo metu didėja po x1. 

• Yra galimybė įsigyti pakartotinio sukimo funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas. 

 

 

2.2222 „Oktoberfesto Likimas“ („Octobeer Fortunes“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oktoberfesto Likimas – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų simbolį.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Pinigų sukimo Funkcija“ („Money Collection feature“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 450 000 € 



 

• PINIGŲ simbolis su kiekvienu sukimu įgauna atsitiktinę iš anksto nustatytą vertę.  

• Galimos vertės: 0,5x, 1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7,5x, 10x, 20x ir 50x bendras statymas. 

• Kai bent vienas laukinis simbolis išsukamas kartu su PINIGŲ simboliu, už kiekvieną laukinį 

simbolį suteikiama ekrane esanti bendra pinigų simbolių vertė. 

 

„Nemokami Sukimai“ („Free Spins“) 

 

• 5 ar daugiau pinigų simbolių suaktyvina 9 nemokamus sukimus. 

• Lošimo metu visų išsuktų PINIGŲ simbolių vertės yra sudedamos ir kiekvienam laukiniam 

simboliui, kuris išsukamas lošimo metu, suteikiama esama sudėta vertė. 

• Nemokamų sukimų lošimas negali būti suaktyvintas dar kartą. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus: 

• 9 nemokamus sukimus (už 150x bendras statymas) su atsitiktine pradine PINIGŲ 

simbolių verte nuo 5 iki 15. 

• 9 nemokamus sukimus (už 100x bendras statymas) su 5 pradiniais pinigų simboliais 

ir atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 110x bendras statymas) su 6 pradiniais pinigų simboliais 

ir atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 120x bendras statymas) su 7 pradiniais pinigų simboliais 

ir atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 130x bendras statymas) su 8 pradiniais pinigų simboliais 

ir atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 140x bendras statymas) su 9 pradiniais pinigų simboliais 

ir atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 150x bendras statymas) su 10 pradinių pinigų simbolių ir 

atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 160x bendras statymas) su 11 pradinių pinigų simbolių ir 

atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 170x bendras statymas) su 12 pradinių pinigų simbolių ir 

atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 180x bendras statymas) su 13 pradinių pinigų simbolių ir 

atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 190x bendras statymas) su 14 pradinių pinigų simbolių ir 

atsitiktine pinigų verte. 

• 9 nemokamus sukimus (už 200x bendras statymas) su 15 pradinių pinigų simbolių ir 

atsitiktine pinigų verte. 

 

 

2.2223 „Karšta Ugnis 5“ („Fire Hot 5“) 

Bendroji informacija: 



 

 

Karšta Ugnis 5 – 5 būgnų, 3 eilių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir sklaidos specialiuosius 

simbolius.  

• Išsukus laukinį simbolį, jis išsiplečia ir uždengia visas padėtis būgne vertikaliai. 

• Už sklaidos simbolius skiriamas išmokėjimas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

2.2224 „Karšta Ugnis 20“ („Fire Hot 20“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Ugnis 20 – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir sklaidos specialiuosius 

simbolius.  

• Išsukus laukinį simbolį, jis išsiplečia ir uždengia visas padėtis būgne vertikaliai. 

• Už sklaidos simbolius skiriamas išmokėjimas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

2.2225 „Karšta Ugnis 40“ („Fire Hot 40“) 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 139 200 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 123 400 € 

Bendroji informacija: 



 

 

Karšta Ugnis 40 – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir sklaidos specialiuosius 

simbolius.  

• Išsukus laukinį simbolį, jis išsiplečia ir uždengia visas padėtis būgne vertikaliai. 

• Už sklaidos simbolius skiriamas išmokėjimas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

2.2226 „Karšta Ugnis 100“ („Fire Hot 100“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Ugnis 100 – 5 būgnų, 4 eilių ir 100 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir sklaidos specialiuosius 

simbolius.  

• Išsukus laukinį simbolį, jis išsiplečia ir uždengia visas padėtis būgne vertikaliai. 

• Už sklaidos simbolius skiriamas išmokėjimas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

2.2227 „Bėgiais Žemyn“ („Down the Rails“) 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  0.40 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 270 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.  1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 270 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 



 

 

Bėgiais Žemyn – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus BONUS ir specialius funkcijos 

simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Atsitiktinio Sukimo Funkcijos“ („Random Spin Features“) 

 

• Pagrindiniame lošime bet kurio sukimo metu atsitiktine tvarka gali būti suaktyvinta viena iš 

toliau nurodytų funkcijų: 

• Tunelio Vizija – per šią funkciją būgnuose pasirodo paslapties simboliai, kurie virsta tuo 

pačiu simboliu, už kurį skiriamas išmokėjimas. 

• Didelis dūmas – ant būgnų atsiranda 3x3 gigantiškas simbolis, už kurį skiriamas išmokėjimas 

arba premijos simbolis. 

• Laukinis metimas – atsitiktinėje padėtyje būgnuose atsiranda laukinis simbolis. 

• Judanti krūva – būgnų juostose pridedami judančios krūvos laukiniai simboliai, kurie turi 

atsitiktinį x2 arba x3 daugiklį, kuris taikomas visoms per juos einančioms laiminčioms 

kombinacijoms.  

• Premijos žaibas – atsitiktinai PREMIJOS funkcija gali būti suteikiama naudojant premijos 

žaibo funkcijos modifikatorių.  

 

„Premijos Funkcija“ („Bonus Features“) 

 

• Premija – 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja lošimo funkciją arba tiesiogiai suaktyvina 

Linijos Pabaigos lošimą. 

• LOŠIMO FUNKCIJOS metu lošėjas gali pasirinkti ar nori lošti funkciją, kurią skiria lošimas, 

ar rinktis gauti kitą lošimo funkciją. Jei lošimas sėkmingas, galima pasirinkti naują funkciją, 

jei pralaimima – vietoj funkcijos skiriamas vienas paslaptingas atsitiktinis prizas (nuo 4x iki 

24x visas statymas).  

• Per PREMIJĄ galima laimėti šias funkcijas: 

• PENTONVILLE – nemokamų sukimų funkcija su 5 nemokamais sukimais. Per 

lošimą, kai su bet kuriuo simboliu sudaromos laiminčios kombinacijos, laimintys 

simboliai pažymimi, sudarydami grupę. Tuomet lošime suaktyvinamas pakartotinis 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



sukimas, o kiekvieno pakartotinio sukimo pabaigoje visi simboliai, kurie su 

pažymėtais simboliais sudarytų laiminčias kombinacijas, pridedami prie grupės. 

• KINGS CROSS – nemokamų sukimų funkcija su 5 nemokamais sukimais. Per lošimą 

viduriniuose būgnuose esančios vietos pažymimos kryžiumi. Kai bet kurioje 

pažymėtoje vietoje išsukamas laukinis simbolis, visi likusioje pažymėtoje vietoje 

esantys simboliai virsta laukiniais simboliais. 

• BUCKINGHAM PALACE – nemokamų sukimų funkcija su 8 nemokamais sukimais. 

Per lošimą būgno juostose atsiranda naujas, vertikaliai išdėstytas laukinis simbolis. 

Tuo metu simboliai pavirsta į daugiausiai apmokamus simbolius. 

• CANARY WHARF – nemokamų sukimų funkcija su 8 nemokamais sukimais. Per 

lošimą pasirodo naujas SURINKIMO simbolis, kuris turi atsitiktinę vertę nuo 1x iki 

50x visas statymas. 

• END OF THE LINE – tai sulaikymo ir pakartotinio sukimo funkcija su 3 

pakartotiniais sukimais ir tuščiu tinkleliu. Lošimo funkcijos metu sukasi tik specialūs 

simboliai, kurie gali sustoti bet kurioje laisvoje tinklelio pozicijoje. Kiekvieną kartą, 

kai simbolis išsukamas, jis atstato į pakartotinių sukimų skaičių - 3. Per šį lošimą 

pasirodo tokie simboliai: 

▪ PINIGŲ SIMBOLIAI – pinigų simboliai su atsitiktine 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 

15x, 20x, 25x, 30x, 35, 40x, 45x, 50x, 100x, 200x, 300x, 500x, 1000x arba 

2500x bendras statymas verte.  

▪ PAPILDOMA GYVYBĖ – kai išsukamas simbolis PAPILDOMA GYVYBĖ, 

jis kaupiamas lošimo viršuje esančiame skaitiklyje. Jei surenkami 3 žetonai, 

suteikiama 1 papildoma gyvybė, kuri atstato pakartotinius sukimus, jiems 

pasibaigus iki 3. 

▪ PRIZŲ BOOST – kai tik išsukami PRIZŲ BOOST simboliai, jie surenkami į 

viršuje esantį skaitiklį. Kiekvieną kartą surinkus 3, visų ekrane esančių 

PINIGŲ simbolių vertės padidėja kita didesne verte. 

▪ IŠPLĖSTI – kai išsukami IŠPLĖSTI simboliai, jie surenkami į viršuje esantį 

skaitiklį. Kiekvieną kartą surinkus 3, tinklelyje atrakinama dar viena tuščių 

pozicijų eilutė. Nuo tada simboliai sukasi ir gali sustoti naujose pozicijose. 

Galima atrakinti dar 2 eilutes, kol tinklelis bus 5x5. 

▪ DAUGIKLIS – kai tik išsukami DAUGIKLIO simboliai, jie surenkami į 

viršuje esantį matuoklį. Kiekvieną kartą surinkus 3, suteikiamas x2, x3, x5 

daugiklis. Jis bus taikomas bendram laimėjimui lošimo funkcijos pabaigoje. 

 

 

2.2228 „Karšta Sudegti Ekstremaliai“ („Hot to Burn Extreme“) 
 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.4 €  

Maks. 240 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Karšta Sudegti Ekstremaliai – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, arba 5 sklaidos simboliai suaktyvina 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Funkcija gali būti suaktyvinama iš naujo. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją už 100x bendras statymas 

 

 

2.2229 „Juodas Jautis“ („Black Bull“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juodas Jautis – 5 būgnų, 4 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų simbolius. 

• Laukinis simbolis surenka visas pinigų simbolių vertes. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų Surinkimo Funkcija („Collected Wild Symbols“) 

 

• PINIGŲ simbolis su kiekvienu sukimu įgauna atsitiktinę iš anksto nustatytą vertę.  

• Galimos vertės: 0,5x, 1x, 1,5x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7,5x, 10x, 20x ir 50x bendras statymas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 450 000 € 



 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 6–11 PINIGŲ simbolių suteikia 6 nemokamus sukimus. 

• 12–17 PINIGŲ simbolių suteikia 8 nemokamus sukimus. 

• 18–20 PINIGŲ simbolių suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų lošime yra progresyvi funkcija. Lošimo metu visų išsuktų PINIGŲ 

simbolių vertės yra surenkamos ir kiekvienas laukinis simbolis, kuris išsukamas lošimo metu, 

gauna esamą surinktą vertę. 

• 6 PINIGŲ simboliai suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus, perkant juos už 75x visas statymas. Įsigijus 

nemokamus sukimus suteikiamas atsitiktinis pinigų simbolių skaičius. 

 

2.2230 „Godus Vilkas“ („Greedy Wolf“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godus Vilkas – 5 būgnų, 4 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis Godus Vilkas („Greedy Wolf Wild“) 

 

• 3 būgne gali atsirasti sugrupuotas ir išplėstas VILKO simbolis. Taip nutikus, visi PARŠELIO 

simboliai virsta VILKO simboliu. Po šio virsmo išmokama už visas laiminčias kombinacijas. 

 

3 Paršeliai ir Pakartotiniai sukimai („3 Little Pigs and Respins“) 

 

• Kai laukiniai simboliai išsukami būgnuose, ateina vilkas, kuris perkelia laukinius simbolius 

per vieną poziciją į dešinę ir suaktyvina pakartotinį sukimą arba sunaikina visus laukinius 

simbolius būgnuose.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000 € 



• Pakartotiniai sukimai vyksta tol, kol nebelieka kur perkelti laukinių simbolių į dešinę arba jie 

atsitiktinai sunaikinami.  

 

Garantuotas Laimėjimas („Guaranteed Win“) 

 

• Kartais sukime, kuris baigiasi be laimėjimo, ekrane gali pasirodyti vilkas ir sunaikinti visus 

simbolius.  

• Tuomet iš viršaus nukrinta nauji simboliai, kurie garantuoja 20x visas statymas daugiklį arba 

pakankamai sklaidos simbolių, kurie suaktyvintų nemokamų sukimų lošimą. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 6 sklaidos simboliai aktyvuoja 6 nemokamus sukimus. 

• Pasibaigus nemokamiems sukimimas, pažymėtos vietos atsiveria ir parodo atsitiktinės vertės 

piniginius prizus. 

• 3, 4, arba 5 sklaidos simboliai, iškritę ant būgnų nemokamų sukimų metu, suaktyvina 

papildomus nemokamus sukimus. 

• Įjungus ANTE STATYMĄ, Lošėjas turi galimybę padidinti statymą 25% bei aktyvuoti 

nemokamus sukimus su 5 sklaidos simboliais.  

 

 

2.2231 „Gorilos Chaosas“ („Gorilla Mayhem“) 
 

 

 

Gorilos Chaosas – 5 būgnų, 4 eilių ir 20 mokėjimo linijų bei 1024 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Auksinės gorilos simbolis gali pakeisti gorilos simbolį.  

• Viena auksinės gorilos galva reiškia x1 daugiklį. Dvi auksinės gorilos galvos reiškia x2 

daugiklį. Trys auksinės gorilos galvos reiškia x3 daugiklį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.2 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Visi auksinės gorilos simboliai surenkami. 

• Kas 40 gorilos galvų didėja lygis: 

• 1 lygyje auksinės gorilos simboliai gali atsitiktinai būti išsukti kaip x1, x2 arba x3 daugiklis. 

• 2 lygyje auksinės gorilos simboliai gali atsitiktinai būti išsukti tik kaip x2 arba x3 daugiklis. 

Pasiekus 2 lygį suteikiami dar 3 nemokami sukimai. 

• 3 lygyje auksinės gorilos simboliai gali būti išsukti tik kaip x3 daugiklis. Pasiekus 3 lygį 

suteikiami dar 3 nemokami sukimai. 

• Pasiekus 3 lygį, visi likę nemokami sukimai ir vėlesni galimi pakartotiniai sukimai tęsiasi 3 

lygyje. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 80x esamas bendras 

statymas.  

 

2.2232 „Magiškas Pinigų Labirintas“ („Magic Money Maze“) 
 

 

 

 

 

 

 

Magiškas Pinigų Labirintas – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Surinkus 5 vienodus pinigų simbolius gaunamas piniginės vertės prizas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

„Magiško Pinigų Labirinto Lentos Premija“ („Magic Money Maze Board Bonus“) 

 

• Išsukus 3, 4 arba 5 premijos simbolius aktyvuojama funkcija su atitinkamai 1, 2 arba 4 

gyvybėmis. 

• Kiekvieno kauliuko metimo metu, 1 kauliukas duoda atsitiktinį rezultatą – nuo 1 iki 6 taškų. 

• Po kiekvieno metimo, atsižvelgiant į bendrą kauliuko taškų skaičių, pagal laikrodžio rodyklę 

beždžionės galva pasislenka tam tikrą vietų skaičių lentoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.1 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Kai išsukama vienuolio galva, skiriamas piniginis prizas – atsitiktinė vertė nuo 0,1x iki 1000x 

visas statymas. Patekus ant kvadrato su piniginiu prizu, gaunama prizo vertė pridedama prie 

viso funkcijos lošimo laimėjimo. 

• Gyvatė arba skorpionas – prarandama viena gyvybė. 

• Širdis – suteikiama viena gyvybė. Didžiausias galimas gyvybių skaičius yra 3. 

• Prezidento portretas – kai beždžionės galva pirmą kartą nusileidžia ant prezidento portreto, 

šis portretas surenkamas. Surinkus 2, 3 arba 4 portretus, laimimas atitinkamai x2, x3 arba x10 

daugiklis. Daugiklis taikomas visam funkcijos lošimo laimėjimui. 

• Strėlės – kai beždžionės galva atsiduria ant rodyklės, ji automatiškai perkeliama į rodyklės 

gale esančią poziciją. 

• Simbolis MAGIC MONEY MAZE – kiekvieną kartą, kai beždžionės galva atsiduria lentos 

centre, taikomas atsitiktinis piniginis daugiklis. Pirmą kartą daugiklis yra x2, antrą kartą x3, 

trečią kartą x4, ketvirtą kartą x5, o kiekvieną kartą po ketvirto karto x10. 

• Funkciją galima aktyvuoti įsigijus ją už 10000x esamas statymas. 

 

 

2.2233 „Tropinis Tiki“ („Tropical Tiki“) 
 

 

 

 

 

 

 

Tropinis Tiki – 6 būgnų, 3 eilių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai ir sklaidos simboliai lieka būgnuose, kiti 

simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji simboliai, kurie vis krenta, kol 

būgnuose nebeatsiranda daugiau simbolių, kurie galėtų prisidėti prie laiminčių kombinacijų. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 8 nemokamus sukimus. 

• Už 4 sklaidos simbolius suteikiama vertė – 5x bendras statymas.  

• Už 5 sklaidos simbolius suteikiama vertė – 10x bendras statymas. 

• Už 6 sklaidos simbolius suteikiama vertė – 15x bendras statymas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 375 000 € 



• Už 7 sklaidos simbolius suteikiama vertė – 20x bendras statymas. 

• Už 8 sklaidos simbolius suteikiama vertė – 25x bendras statymas. 

• Už 9 sklaidos simbolius suteikiama vertė – 30x bendras statymas. 

• Už 10 sklaidos simbolių suteikiama vertė – 35x bendras statymas. 

• Lošimo pradžioje visos viršutinės eilutės yra užrakintos. Kiekvieno sukimo metu atsitiktine 

tvarka atveriama viena iš užrakintų pozicijų, į kurią gali patekti simboliai, taip padidindami 

galimų laimėjimo būdų skaičių. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją už 100x bendras statymas. 

 

 

2.2234 „Šviečiantis Karštis 5“ („Shining Hot 5“) 
 

 

 

 

Šviečiantis Karštis 5 – 5 būgnų, 3 eilių ir 5 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Už sklaidos simbolį išmokama jam esant bet kurioje būgnų pozicijoje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

2.2235 „Šviečiantis Karštis 20“ („Shining Hot 20“) 
 

 

 

 

Šviečiantis Karštis 20 – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• Už sklaidos simbolį išmokama jam esant bet kurioje būgnų pozicijoje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.05 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

2.2236 „Šviečiantis Karštis 40“ („Shining Hot 40“) 
 

 

 

 

Šviečiantis Karštis 40 – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Už sklaidos simbolį išmokama jam esant bet kurioje būgnų pozicijoje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

2.2237 „Šviečiantis Karštis 100“ („Shining Hot 100“) 
 

 

 

 

Šviečiantis Karštis 100 – 5 būgnų, 4 eilių ir 100 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Už sklaidos simbolį išmokama jam esant bet kurioje būgnų pozicijoje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

2.2238 „Kosminiai Grynieji“ („Cosmic Cash“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.40 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   1 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

Kosminiai Grynieji – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos bei pinigų simbolius. 

• 5 sklaidos simboliai išmoka 100x bendras statymas. 

• 4 sklaidos simboliai išmoka 10x bendras statymas. 

• 3 sklaidos simboliai išmoka 2x bendras statymas. 

• Kiekvienas pinigų simbolis įgyja atsitiktinę iš anksto nustatytą vertę, kuri gali būti iki 100x 

visas statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kosminių Pakartotinių Sukimų Funkcija („Cosmic Respins feature“) 

 

• 6 ar daugiau pinigų simbolių aktyvuoja funkciją. 

• Prasidėjus funkcijai pagrindinio lošimo būgnai keičiami specialiais būgnais, kuriuose yra tik 

pinigų simboliai bei tušti langeliai. 

• Kairėje ekrano pusėje yra UFO su įvairiais prizais, kuriuos galima laimėti per funkciją. 

Galimi šie prizai: 

• Tiesioginis piniginis prizas - atsitiktinis nuo 10x iki 250x visas statymas. 

• Nemokami sukimai - atsitiktinis nemokamų sukimų skaičius nuo 10 iki 100.  

• Daugiklis - daugiklis nuo 2x iki 50x, kuris bus taikomas visiems pinigų simboliams, 

funkcijos pabaigoje. 

• GRAND - tiesioginis 2500x visas statymas dydžio piniginis prizas. 

• MAJOR - tiesioginis 250x visas statymas dydžio piniginis prizas. 

• MINOR - tiesioginis 50x visas statymas dydžio piniginis prizas. 

• MINI - 20x visas statymas tiesioginis piniginis prizas. 

• Funkcija prasideda nuo 3 pakartotinių sukimų. 

• Jei viename iš būgnų visas vietas užpildo pinigų simboliai, atrakinamas šalia UFO esantis 

prizas. 

• Galima įsigyti funkciją, ją nusipirkus už 100x esamas bendras statymas. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai aktyvuoja atitinkamai 10, 20 arba 50 nemokamų sukimų. 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.40 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 530 000 € 



• Kosminių Pakartotinių Sukimų metu galima taip pat suaktyvuoti nemokamus sukimus su 3, 

4 arba 5 sklaidos simboliais. 

 

 

2.2239 „Bonanza Bomba“ („Bomb Bonanza“) 
 

 

Bonanza Bomba – 5 būgnų, 5 eilių ir 50 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolius. 

• Kai išsukamas bent vienas laukinis simbolis, visi ekrane esantys laukiniai simboliai turi 

galimybę atsitiktine tvarka išsiplėsti, kad pasiektų kitus būgnuose esančius laukinius 

simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 nemokamų sukimų simboliai aktyvuoja 6 nemokamus sukimus. 

• Lošimas prasideda nuo 1 lygio, kuriame visi laukiniai simboliai išsiplečia 1x1. 

• Surinkus 5 aukso grynuolius, aktyvuojamas 2 lygis, kuriame gaunami 4 nemokami sukimai 

ir visi laukiniai simboliai išsiplečia 2x2 šablonu. 

• Surinkus 5 aukso grynuolius, aktyvuojamas 3 lygis, kuriame gaunami 2 nemokami sukimai 

ir visi laukiniai simboliai išsiplečia 3x3 šablonu. 

• Surinkus 5 aukso grynuolius, aktyvuojamas 4 lygis, kuriame gaunami 2 nemokami sukimai 

ir visi laukiniai simboliai išsiplečia 4x4 šablonu. 

• Surinkus 3 aukso grynuolius, aktyvuojamas 5 lygis, kuriame gaunamas 1 nemokamas 

sukimas ir visi laukiniai simboliai išsiplečia 5x5 šablonu. 

 

 

2.2240 „Cukraus Karštligė“ („Sugar Rush“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 251 875 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

Cukraus Karštligė – 7x7 tinklelio ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už simbolius išmokama, kai bent 5 simboliai susijungia horizontaliai arba vertikaliai.  

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Sprogus laiminčiam simboliui, jis pažymi savo vietą tinklelyje. Antrą kartą sprogus 

simboliui toje pačioje vietoje, prie tos vietos pridedamas daugiklis, kuris prasideda nuo x2 ir 

padvigubėja kiekvieną kartą, kai ant jo sprogsta dar vienas simbolis, galimas iki x128 

daugiklis. 

• Už laiminčią kombinaciją išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laimėjus su keliomis skirtingomis simbolių kombinacijomis, laimėjimai sudedami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5, 6 arba 7 sklaidos simboliai atitinkamai aktyvuoja 10, 12, 15, 20 arba 30 nemokamų 

sukimų. 

• 3, 4, 5, 6 arba 7 sklaidos simboliai, nemokamų sukimų metu, atitinkamai aktyvuoja 10, 12, 

15, 20 arba 30 papildomų nemokamų sukimų. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas. Perkant nemokamus sukimus atsitiktine tvarka išsukami 3, 4, 5, 6 arba 7 sklaidos 

simboliai. 

 

 

2.2241 „Didelis Boso Išsitaškymas“ („Big Bass Splash“) 
 

 

 

Didelis Boso Išsitaškymas – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai aktyvuoja atitinkamai 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Pagrindiniame lošime, jei būgnuose yra 2 sklaidos simboliai, yra tikimybė, kad atsitiktinės 

funkcijos dėka į būgnus bus pridėtas dar vienas sklaidos simbolis, kuris aktyvuos nemokamus 

sukimus. 

• Nemokamų sukimų funkcijos metu kiekvienas WILD (laukinis) simbolis surenka visas vertes 

iš ekrane esančių pinigų simbolių. 

• Kas 4 surinktas laukinis simbolis pakartotinai suaktyvina funkciją ir suteikia dar 10 

nemokamų sukimų, o PINIGŲ simbolių surinkimo daugiklis padidėja iki 2x antrajame lygyje, 

3x trečiajame lygyje ir 10x ketvirtajame lygyje. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamu sukimus už 100x esamas bendras statymas. Perkant funkciją 

gali atsitiktinai būti išsukti 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai. 

 

 

2.2242 „Grynųjų Pinigų Patrulis“ („Cash Patrol“) 
 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų Pinigų Patrulis – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus premijos ir pinigų rinkimo simbolius. 

• 3 sklaidos simbolių išmoka yra 1x bendras statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Pinigų Rinkimo funkcija („Money Collect Feature“) 

 

• Jei vienas ar daugiau pinigų simbolių ir surinkimo simboliai atsiranda ant būgnų, 

aktyvuojama viena iš funkcijų: 

• SURINKTI - visos ekrane esančios pinigų simbolių vertės yra sudedamos ir išmokamos. 

• EKSTRA KREDITŲ SURINKIMAS – ekstra kreditų surinkimo simbolis pridedamas prie 

visų pinigų simbolių, esančių ekrane. 

• DAUGIKLIO SURINKIMAS – visos pinigų simbolių vertės, esančios ekrane, dauginamos 

iš daugiklio surinkimo simbolio vertės. 

• SURINKIMO IŠPLĖTIMAS - būgnuose yra bent vienas pinigų simbolis išsiplečiantis per 

visą būgną su pinigų simboliais.  

• PAKARTOTINAS SUKIMAS SURENKA - kai gaunamas pakartotinio sukimo simbolis, 

visi ekrane esantys pinigų simboliai lieka vietoje ir likę stulpeliai pakartotinai sukami, kad 

parodytų naują rezultatą.  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 simboliai ant 2, 3, ir 4 būgno aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• Funkcijos metu visų gaunamų pinigų simbolių vertės pridedamos į premijos puodą.  

• Surinkus 3 premijos simbolius ant 2, 3 ir 4 būgno, nemokamų sukimų metu, aktyvuojami dar 

8 nemokami sukimai. 

 

 

2.2243 „Dievų Karalienė“ („Queen of Gods“) 
 

 

 

 

 

 

 

Dievų Karalienė – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• 3 sklaidos simboliai išmoka 5x bendras statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 183 900 € 



 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, lošėjas turi pasirinkti vieną iš funkcijų: 

• 15 nemokamų sukimų ir laukinis simbolis neturintis daugiklio. 

• 11 nemokamų sukimų ir laukinis simbolis turintis 2x daugiklį. 

• 8 nemokami sukimai ir laukinis simbolis turintis 3x daugiklį. 

 

 

2.2244 „Gizos Turai“ („Fortune of Giza“) 
 

 

 

Gizos Turai – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Kiekvieno sukimo metu, ant to pačio būgno iškritę laukiniai simboliai turės atsitiktinį 2x 

arba 3x daugiklį. 

• 3 premijos simboliai išmoka 5x bendras statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai ant 1, 3 ir 5 būgno aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu, visi laukiniai simboliai, kurie yra ant 2, 3 ar 4 būgno išlieka ant 

ekrano viso nemokamų sukimų metu. Limpantys laukiniai simboliai turi atsitiktinį daugiklį, 

kuris yra atskleidžiamas, kai išsukamas laukinis simbolis. 

 

 

2.2245 „Zombių Karnavalas“ („Zombie Carnival“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 675 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

Zombių Karnavalas– 6 būgnų, 4 eilių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Paslapties simboliai atsitiktine tvarka virsta vienu simboliu, už kurį skiriamas mokėjimas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 2 ar daugiau sklaidos simbolių, suaktyvina 6 nemokamus sukimus. 

• Jei laukiniai simboliai yra toje pačioje laiminčioje kombinacijoje, jų daugikliai daugina 

vienas kitą. 

• Kiekvieną kartą, kai lošimo metu išsukamas sklaidos simbolis, suteikiamas dar 1 nemokamas 

sukimas. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 80x esamas bendras 

statymas.  

 

2.2246 „Laukinių Vakarų Auksiniai Mega keliai“ („Wild West Gold Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

Laukinių Vakarų Auksiniai Mega keliai – 6 būgnų, 7 eilių ir 117649 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laiminčioje kombinacijoje laukinių simbolių daugikliai dauginasi. 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Galimas ANTE statymas - statymo daugiklis 25x – tikimybė laimėti pakartotinio sukimo 

lošimą natūraliai yra didesnė. Būgnuose yra daugiau sklaidos simbolių.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.  

• Skirtingų būdų laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 7 nemokamus sukimus. 

• Išsukamas bet kokio dydžio laukinis simbolis, gauna atsitiktinį x2, x3 arba x5 daugiklį.  

• 6 sklaidos simboliai išmoka 500x bendras statymas.  

• 5 sklaidos simboliai išmoka 100x bendras statymas.  

• 4 sklaidos simboliai išmoka 20x bendras statymas.  

• 3 sklaidos simboliai išmoka 4x bendras statymas. 

• Nemokamų sukimų metu ant būgnų atsiradę sklaidos perdangos simboliai suteikia: 

• (6 sklaidos perdangos simboliai)  6 nemokamus sukimus. 

• (5 sklaidos perdangos simboliai)  5 nemokamus sukimus.  

• (4 sklaidos perdangos simboliai)  4 nemokamus sukimus.  

• (3 sklaidos perdangos simboliai)  3 nemokamus sukimus.  

• (2 sklaidos perdangos simboliai)  2 nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją už 100x bendras statymas. 

 

 

2.2247 „Kleokatra“ („Cleocatra“) 
 

 

 

 

 

 

 

Kleokatra – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Kiekvieną kartą, kai išsukamas laukinis simbolis, jis turi atsitiktinį x2 arba x3 daugiklį, 

kuris taikomas visoms laiminčioms kombinacijoms su tuo laukiniu simboliu. 

• Jei toje pačioje laiminčioje kombinacijoje yra daugiau laukinių simbolių, jų daugikliai 

pridedami vienas prie kito. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Už 3 ar daugiau sklaidos simbolių išmokamas 5x kartus didesnis bendras statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotinio Sukimo funkcija („ReSpins“) 

 

• Kai ant 1 būgno patenka visa vertikali vienos iš katės simbolių krūva, gali būti suaktyvinta 

pakartotinio sukimo funkcija. 

• Visi tos pačios rūšies kategorijos simboliai ir laukiniai simboliai lieka būgnuose iki funkcijos 

pabaigos, o visos kitos pozicijos atsinaujina tol, kol susidaro bent vienas laimintis derinys su 

grupiniu katės simboliu. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 8, 12 arba 16 nemokamų sukimų. 

• Jei per nemokamų sukimų lošimą ant 1 būgno patenka pilna bet kurios katės simbolių krūva, 

suteikiami dar 2 nemokami sukimai. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas. 

 

2.2248 „Mažieji Brangakmeniai“ („Little Gem“) 
 

 

 

 

 

 

 

Mažieji Brangakmeniai – 3 būgnų, 3 eilių ir 5 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų simbolį. 

• Kiekvieno sukimu metu pinigų simboliai įgauna skirtingą vertę nuo 1x iki 20x bendros 

statymo vertės. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.05 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 615 000 € 



Laikyk ir Suk funkcija („Hold and Spin“) 

 

• Kai 3x auksiniai pinigų simboliai arba sidabriniai pinigų simboliai atsiranda viduriniame 

būgne, aktyvuojama Laikyk ir suk funkcija. 

• Pradedama nuo 4 pakartotinių sukimų.  

• Visi pinigų simboliai, kurie atsiranda po kiekvieno pakartotinio sukimo, atstato pakartotinių 

sukimų skaičių iki 4. 

• Išsukto deimantinio pinigo simbolio vertė atsitiktinai įgauna nuo 100x iki 500x bendro 

statymo vertės. 

 

 

2.2249 „Puikus Apiplėšimas“ („The Great Stick-Up“) 
 

 

 

Puikus Apiplėšimas – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus sklaidos simbolį. 

• 5 sklaidos simboliai išmoka 100x bendras statymas. 

• 4 sklaidos simboliai išmoka 10x bendras statymas.  

• 3 sklaidos simboliai išmoka 2x bendras statymas.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina 7 nemokamus sukimus. 

• Kiekvieną kartą, kai išsukamas fiksuotas paslapties simbolis, jis lieka ekrane iki lošimo 

pabaigos, o pasibaigus sukimui atskleidžiama po paslapties simboliu esanti piniginė 

vertė. 

• 2 persidengiantys sklaidos simboliai, kurie gali atsirasti ant bet kurio simbolio, pakeičia 

simbolio vertę ir suteikia dar 1 nemokamą sukimą. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



2.2250 „Galingas Goblinų Apiplėšimas“ („Goblin Heist Powernudge“) 
 

 

 

 

 

 

 

Galingas Goblinų Apiplėšimas – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• ANTE statymas – lošėjas gali pasirinkti statymo daugiklį, kurių vertės yra 20x arba 25x.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Galios funkcija („POWERNUDGE feature“) 

 

• Kiekvieną kartą, kai išsukama laiminti kombinacija, išmokamas laimėjimas, o būgnai, 

kuriuose buvo bent vienas laimintis simbolis, automatiškai pasislenka viena vieta žemyn. Į 

būgnus patenka kitas simbolis iš viršaus, tuo tarpu būgnai, kuriuose nebuvo laiminčio 

simbolio, sukasi pakartotinai.  

• Galios funkcija baigiasi tik tada, kai ekrane nebelieka laiminčių kombinacijų. 

 

Pinigų Pakartotinio Sukimo funkcija („Money Respin feature“) 

 

• Funkcijos metu įprasti būgnai išnyksta, lieka tik paslapties pinigų simboliai ir tušti langeliai. 

• Lošimo metu ant kiekvieno būgno viršaus yra daugiklis, pasidedantis nuo x1. 

• Po kiekvieno sukimo paslapties pinigų simboliai atsitiktine tvarka atskleidžia vieną iš šių 

variantų: 

• Pinigų vertė - atsitiktinė vertė nuo 0.1x iki 50x visas statymas. 

• Vietinis daugiklis - atsitiktinis x1, x2 arba x3 daugiklis, kuris bus pridėtas prie x1, x2 

arba x3 daugiklio, esančio pinigų simbolio viršuje. 

• Bendras daugiklis - atsitiktinis x1, x2 arba x3 daugiklis, kuris bus pridėtas prie visų 

lošimo viršuje esančių daugiklių. 

• Lošimo funkcija tęsiasi, kol ekrane nebelieka pinigų simbolio. 

• Yra galimybė įsigyti pakartotinių sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas.  

 

2.2251 „Ugnies Įžiebimas 2“ („Fire Strike 2“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

Ugnies Įžiebimas 2– 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Gaisro Smūgio premija  („FIRESTRIKE BONUS“) 

 

• Išsukus 6 ar daugiau „FIRESTRIKE“ simbolių arba „FIRESTRIKE WILD“ laukinius 

simbolius bet kurioje ekrano vietoje, laimima momentinė piniginė premija: 

• 15 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 50000 eurų laimėjimą; 

• 14 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 25000 eurų laimėjimą; 

• 13 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 10000 eurų laimėjimą; 

• 12 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 5000 eurų laimėjimą; 

• 11 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 1500 eurų laimėjimą; 

• 10 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 500 eurų laimėjimą; 

• 9 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 250 eurų laimėjimą; 

• 8 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 80 eurų laimėjimą; 

• 7 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 20 eurų laimėjimą; 

• 6 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 10 eurų laimėjimą; 

• „FIRESTRIKE WILD“ laukinis simbolis suteikia didžiojo puodo laimėjimą. 

 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų su 2x bendro statymo verte. 

• „FIRESTRIKE WILD“ laukinis simbolis suteikia vieną iš momentinių piniginių prizų: 

• 15 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 50000 eurų laimėjimą; 

• 14 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 25000 eurų laimėjimą; 

• 13 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 10000 eurų laimėjimą; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 12 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 5000 eurų laimėjimą; 

• 11 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 1500 eurų laimėjimą; 

• 10 „FIRESTRIKE“ simbolių suteikia 500 eurų laimėjimą; 

• 9 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 250 eurų laimėjimą; 

• 8 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 80 eurų laimėjimą; 

• 7 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 20 eurų laimėjimą; 

• 6 „FIRESTRIKE“ simboliai suteikia 10 eurų laimėjimą; 

• „FIRESTRIKE WILD“ laukinis simbolis suteikia didžiojo puodo laimėjimą. 

• 3 sklaidos simboliai nemokamų sukimų metu, suteikia dar 12 nemokamų sukimų. 

 

 

 

2.2252 „Šiaurės Globėjai“ („North Guardians“) 
 

 

 

 

 

Šiaurės Globėjai – 5 būgnų, 5 eilių ir 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinis Modelių Ratas  („Wild Pattern Wheel“) 

 

• Pagrindiniame lošime du stačiakampio formos fragmentai juda ekrane. Jiems susijungus 

įsijungia dešinėje ekrano pusėje modulius arba lygius rodantis ratas. 

• Ratas turi 5 lygius, kiekviename lygyje galimi skirtingi laukiniai simbolių modeliai. 

• Laukiniai simboliai būgnuose atsiranda tokia pozicija, kokia rate išsukamas laukinis simbolių 

modelis. 

• Jei rate išsukamas „level up“ simbolis, funkcijos lygis padidėja iki sekančio lygio. 

 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.50 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Funkcija prasideda su 5 nemokamai sukimais. 

• Funkcija prasideda pirmame lygyje. Lošimo metu ratui sustojus ant „Level Up“ simbolio, 

lygis kyla, o su juo didėja ir nemokamų sukimų skaičius: 

• Pakėlus lygį nuo LEVEL 1 iki LEVEL 2, suteikiami 3 nemokamai sukimai. 

• Pakėlus lygį nuo LEVEL 2 iki LEVEL 3, suteikiami 2 nemokamai sukimai. 

• Pakėlus lygį nuo LEVEL 3 iki LEVEL 4, suteikiami 2 nemokamai sukimai. 

• Pakėlus lygį nuo LEVEL 4 iki LEVEL 5, suteikiamas dar 1 nemokamas sukimas. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas. 

 

 

2.2253 „Nuotykių Dvasia“ („Spirit of Adventure“) 
 

 

 

 

 

Nuotykių Dvasia – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus relikvijos ir premijos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 premijos simboliai aktyvuoja 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų. 

• Salos premijos simbolis aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu relikvijos simboliai yra pinigų simboliai ir kiekvieno sukimo metu 

įgyja atsitiktinę vertę. 

• Kiekvieno sukimo metu laukinis simbolis juda ir sustoja atsitiktinėje ekrano vietoje, 

pakeisdamas tai, kas pasitaiko po juo.  

• Kiekvieną kartą laukiniam simboliui sustojus ant relikvijos simbolio, jis surenkamas į kairėje 

esantį relikvijų takelį. 

• Baigus takelį, suteikiami 3, 4, 5, 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 510 000 € 



• Pasibaigus nemokamiems sukimams ekrane pasirodo totemas, kuris kartu su laukiniu 

simboliu juda būgnuose ir suteikia po papildomą nemokamą sukimą, tol kol abu šie simboliai 

sustoja toje pačioje pozicijoje. 

• Nemokamų sukimų metu salos simbolis prideda papildomų relikvijų simbolių, kurie yra su 

atsitiktinėmis vertėmis. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas.  

• Pasibaigus nemokamų sukimų funkcijai, jei bendras funkcijos laimėjimas yra mažesnis nei 

2250x visas statymas, lošėjas gali pasirinkti, ar imti laimėtą sumą tokią, kokia ji yra, ar 

pakeisti ją paslaptingu prizu, kuris atsitiktine tvarka gali būti mažesnis arba didesnis už 

dabartinę siūlomą sumą. 

 

 

2.2254 „Dobilų Auksas“ („Clover Gold“) 
 

 

 

 

 

 

Dobilų Auksas – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir pinigų rinkimo simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Pinigų Rinkimo funkcija („Collect Money Symbol“) 

 

• Jei išsukamas vienas ar daugiau pinigų simbolių ir bet kuris surinkimo simbolis ant 5 būgno, 

bus gaunama viena iš ypatybių: 

• SURINKTI - visos ekrane esančios pinigų simbolių vertės sudedamos ir išmokamos. 

• EKSTRA KREDITŲ SURINKIMAS – ekstra kreditų simbolis pridedamas prie visų 

pinigų simbolių. 

• DAUGIKLIO SURINKIMAS – visų pinigų simbolių vertės dauginamos iš daugiklio 

surinkimo simbolio vertės. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• SURINKIMO IŠPLĖTIMAS – visuose būgnuose yra bent vienas pinigų simbolis 

išplečiantis visą būgną su pinigų simboliais. Pridėti pinigų simboliai įgauna naują 

atsitiktinę vertę, tada visos vertės sudedamos kartu ir išmokamos. 

• PAKARTOTINIŲ SUKIMŲ SURINKIMAS – visi tuo metu ekrane esantys pinigų 

simboliai ir surinkimo simboliai lieka savo vietose, o visi likę langeliai sukami iš 

naujo.  

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 2, 3 arba 4 premijos simboliai aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• Kas ketvirtas surinkimo simbolis vėl suaktyvina nemokamų sukimų funkciją ir suteikia dar 8 

nemokamus sukimus, o pinigų simbolių rinkimo daugiklis padidėja iki x2 (pirmojo 

pakartotinio sukimo metu), x3 (antrojo pakartotinio sukimo metu) ir x5 (trečiojo pakartotinio 

sukimo metu). 

 

 

2.2255 „Kleopatros Akis“ („Eye of Cleopatra“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kleopatros Akis – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Šalia būgnų esančioje akyje pasirodžius šviesų modeliui, visi esantys laukiniai simboliai 

kopijuojami į visas aplink esančias pozicijas (atsižvelgiant į modelį) taip pakeičiant visus 

tose pozicijose esančius simbolius. 

• ANTE statymas – lošėjas turi galimybę padidinti statymo daugiklį 25%, iki 25x statymas 

vienai linijai. Lošiant su ANTE statymu padidėja tikimybė gauti nemokamus sukimus. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 



• 3, 4 arba 5 premijos simboliai aktyvuoja nemokamus sukimus. 

• Prieš prasidedant lošimui pasirenkamas 1 iš 4 galimų variantų: 

• 10/20/30 nemokamų sukimų, skiriamų už 3/4/5 sklaidos simbolius. Per lošimą 

atsitiktine tvarka bus rodomi tik modeliai su 4 šviesomis. 

• 8/16/24 nemokami sukimai, skiriami už 3/4/5 sklaidos simbolius. Per lošimą 

atsitiktine tvarka bus rodomi tik modeliai su 6 šviesomis. 

• 6/12/18 nemokamų sukimų, skiriamų už 3/4/5 sklaidos simbolius. Per lošimą bus 

rodomi tik modeliai su 8 šviesomis. 

 

 

2.2256 „Vištos Vijimasis“ („Chicken Chase“) 
 

 

 

Vištos Vijimasis – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Suk ir Laikyk funkcija („Spin and Hold “) 

 

• Jei būgnuose nėra 5 vienodų laiminčių kombinacijų, suaktyvinamas nemokamas 

pakartotinis sukimas. 

• Lošėjas gali spustelėti bet kurį būgną, kad jį sulaikytų pakartotiniam sukimui, tuo metu suksis 

tik tie būgnai, kurie nebus sulaikyti. 

 

 

Premijos funkcija („Bonus feature“) 

 

• 3 ar daugiau premijos simbolių aktyvuoja funkciją su 1 iš 3 pasirinkimų: 

• 3 premijos simboliai, su atsitiktiniu daugikliu: 2x, 4x, 12x arba 50x.  

• 4 premijos simboliai, su atsitiktiniu daugikliu: 4x, 8x, 24x arba 100x. 

• 5 premijos simboliai, su atsitiktiniu daugikliu: 6x, 12x, 36x arba 150x. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 21 000 € 



 

 

2.2257 „Gręžiamas Auksas“ („Drill that Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

Gręžiamas Auksas – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• Kai išsiplėtęs sidabrinis grąžtas virsta laukiniu simboliu, jis gali atskleisti atsitiktinį 

tiesioginį piniginį prizą 2x, 5x, 10x, 15x, 25x, 50x, 75x arba 100x bendras statymas. 

• Pasibaigus sukimui be jokio laimėjimo, yra galimybė suaktyvinti atsitiktinį modifikatorių, 

kuris pakeičia rezultatą į bent 10x viso statymo laimėjimą arba pakankamai premijos 

simbolių, kad būtų įjungta nemokamų sukimų funkcija. 

• ANTE statymas – lošėjas gali padidinti statymo daugiklį 25%, iki 25x statymo vienai linijai. 

Visi grąžtai su šiuo statymu yra tik auksiniai grąžtai. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Ausinė Sukimo funkcija („Gold Spin feature“) 

 

• 3, 4 arba 5 premijos simboliai, suaktyvina 6, 8 arba 10 nemokamų sukimų. 

• Per nemokamų sukimų lošimą piniginiai prizai, kuriuos suteikia bet kuris iš dviejų grąžtų, 

yra atsitiktiniai: 5x, 10x, 15x, 25x, 50x, 75x, 100x, 200x, 500x arba 1000x. 

• Funkcija gali būti suaktyvinta pakartotinai. 

 

 

2.2258 „Fermos Šventė“ („Barn Festival“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100  € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 



 

 

Fermos Šventė – 6 būgnų, 5 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bendras to paties simbolio skaičius ekrane sukimo pabaigoje lemia laimėjimo vertę.  

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Kiekvieno sukimo metu pinigų simbolis įgyja atsitiktinę vertę: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 8x, 

10x, 12x, 15x, 20x, 25x, 50x, 100x, 250x arba 500x visas statymas. 

• 3 pinigų simboliai virsta daugikliu. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Pinigų Pakartotiniai Sukimai („Money ReSpin“) 

  

• 4 ar daugiau pinigų simbolių suaktyvina 3 pakartotinius sukimus. 

• Kai kuris nors simbolis išsukamas, pakartotinių sukimų skaičius vėl grąžinamas į 3. 

• Galima pirkti pakartotinio sukimo funkciją, ją įsigyjant už 100x esamas bendras statymas. 

 

 

2.2259 „Imk Tik Tak“ („Tic Tac Take“) 
 

 

 

 

 

 

 

Imk Tik Tak – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus X ir O simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 220 000 € 



Imk Tik Tak Pakartotiniai Sukimai („Tic Tac Take ReSpin“) 

  

• Kai ant būgnų patenka horizontali, vertikali arba įstriža linija iš X arba O simbolių, prasideda 

pakartotinio sukimo funkcija. 

• Už kiekvieną suformuotą X arba O simbolių liniją skiriama po 1 pakartotinį sukimą, bet ne 

daugiau kaip 8 pakartotinius sukimus. 

• Už kiekvieną suformuotą naują X arba O eilutę skiriamas dar 1 pakartotinis sukimas. 

• Yra galimybė įsigyti pakartotinių sukimų funkciją, nusipirkus ją už 100x esamas bendras 

statymas. Perkant šią funkciją būgnuose susidarys X arba O simbolių linija, kuri aktyvuos 

pakartotinius sukimus. 

 

 

2.2260 „Auksinė Vaivorykštė“ („Rainbow Gold“) 
 

 

 

 

Auksinė Vaivorykštė – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Leprešono simbolius. 

• Kiekvieną kartą, kai Leprešono simbolis išsukamas, virš būgno, kuriame jis buvo išsuktas 

prieš tai, suteikiamas viršutinėje eilutėje esantis prizas. 

• ANTE statymas – lošėjas turi galimybę padidinti statymo daugiklį 25%, iki 25x statymo 

vienai linijai. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Super Sukimų Nemokami Sukimai („Super Spins Free Spins“) 

  

• Funkcija pradedama su 8 nemokamais sukimais. 

• Funkcija lošiama ne daugiau kaip ant 4 3x5 tinklelių. 

• Papildomas nemokamų sukimų prizas – atsitiktine tvarka suteikiami 2, 3 arba 5 papildomi 

nemokami sukimai. 

 

2.2261 „Laukinis Paplūdimio Vakarėlis“ („Wild Beach Party“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

 

 

 

Laukinis Paplūdimio Vakarėlis – 7 būgnų ir 7 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už bent 5 simbolius sujungtus horizontaliai arba vertikaliai. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Laukinio simbolio daugiklis gali būti: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x, 256x. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3, 4, 5, 6 arba 7 sklaidos simboliai suteikia 10, 12, 15, 20 arba 25 nemokamus sukimus. 

• Laukinio simbolio daugiklis prasideda nuo 3x ir daugėja iki 9x, 27x, 81x, 243x ir 729x. 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių nemokamų sukimų metu, suteikia papildomus nemokamus 

sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus, juos nusipirkus už 100x esamas statymas. 

 

2.2262 „Karalienė“ („Queenie“) 
 

 

 

 

 

 

 

Karalienė – 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 525 000 € 



• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Būgno funkcija („Wheel feature“) 

  

• Išsukus vieną ar daugiau laukinių simbolių, yra atsitiktinė tikimybė, kad įsijungs BŪGNO 

FUNKCIJA. 

• Prasidėjus BŪGNO FUNKCIJAI, ji pasirodys lošimo viršuje ir sustos ties vienu atsitiktiniu 

prizu, kaip nurodyta toliau: 

• Tiesioginis piniginis prizas - atsitiktinė vertė nuo 8x iki 200x visas statymas. 

• Daugiklis - atsitiktinis daugiklis, taikomas bendram sukimo laimėjimui nuo 2x iki 

100x. 

• Atsitiktiniai laukiniai simboliai - atsitiktinis laukinių simbolių skaičius. 

• Didžiojo prizo funkcija - suaktyvina DIDŽIOJO PRIZO PREMIJOS lošimą. 

• Paspauskite DIDŽIOJO PRIZO dalį ant būgno, kad suaktyvintumėte DIDŽIOJO 

PRIZO PREMIJOS LOŠIMĄ. 

▪ Lošėjas renkasi korteles, už kurių slypi pavadinimai. 

▪ 3 vienodi pavadinimai suteikia atitinkamą didįjį prizą. 

▪ Jei lošimo metu atskleidžiama BOOST kortelė, fiksuotos didžiojo prizo sumos 

iš karto padidinamos atsitiktine suma nuo 5x iki 800x visas statymas. 

• Nemokamų sukimų funkcija – funkcija su nuo 10 iki 100 nemokamų sukimų. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• Išsukus nemokamų sukimų būgnų dalį pagrindiniame lošime, aktyvuojami nemokami 

sukimai. 

• Nemokamų sukimų skaičius yra atsitiktinis. 

• Yra galimybė pakartotinai suaktyvinti funkciją. 

• Galima įsigyti nemokamus sukimus, juos nusipirkus už 100x esamas bendras statymas. 

 

 

2.2263 „Gyvačių ir Kopėčių Mega kauliukai“ („Snakes and Ladders Megadice“) 
 

 

 

 

 

 

 

Gyvačių ir Kopėčių Mega kauliukai  – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 530 000 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinių kauliukų simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Gyvatės ir Kopėčių Lentos Premijos Funkcija („SNAKES & LADDERS BOARD BONUS“) 

  

• Pagrindiniame lošime užpildžius visas 11 gyvatės padalų arba išsukus 3 ar daugiau premijos 

simbolių, aktyvuojama funkcija. 

• Kai premija prasideda, suteikiamas toks metimų skaičius: 

• 5 premijos simboliai – 16 kauliuko metimų.  

• 4 premijos simboliai – 14 kauliuko metimų.  

• 3 premijos simboliai – 12 kauliuko metimų. 

• Po kiekvieno kauliuko metimo, lošimo lentoje paeinama tiek kartų, kiek kauliuke išridenama 

taškų. 

• Beždžionės galva gali užeiti ant vienos iš šių ypatybių: 

• Pinigų prizas – atsitiktinė vertė nuo 4x iki 100x visas statymas.  

• Daugiklis – padauginamas iki šiol surinktas bendras laimėjimas. 

• Kopėčios – kopėčios yra trumpasis kelias, kuriuo lošėjas iš žemesnio kvadrato 

patenka į kitą aukštesnį kvadratą būgnuose.  

• Gyvatė – gyvatė yra trumpesnis kelias, kuris nuveda lošėją iš viršutinio kvadrato į 

apatinį kvadratą būgnuose.  

• Bananas – atsitiktinėse vietose būgnuose pridedamos atsitiktinės pinigų premijų 

vertės, o visi kiti būgnuose esantys bananai pašalinami. 

• Atsitiktine tvarka bet kuriame kvadratėlyje gali būti paslėptas trumpasis kelias – dangoraižis. 

Beždžionės galvai nusileidus ant kvadrato su dangoraižiu, bus parodytas trumpasis kelias ir 

beždžionės galva bus perkelta į atsitiktinę aukštesnę būgnų vietą. 

• Funkcija baigiasi, kai daugiau metimų nebėra arba pasiekiamas paskutinis kvadratėlis 

būgnuose. 

• Premijos lošime minimalus garantuotas laimėjimas yra 20x didesnis už visą statymą. Jei 

pasibaigus metimams tuo metu surinkta suma bus mažesnė nei 20x visas statymas, bus 

įjungtas įniršio režimas ir beždžionės galva judės iš esamos pozicijos į tinklelio galą, eilės 

tvarka apeidama visas likusias pozicijas ir rinkdama visas vertes bei daugiklius, galutinei 

sumai pritaikydama visų surinktų daugiklių sumą.  

• Pakartotiniame lošime metimų skaičius yra toks pat kaip ir pradiniame premijos lošime. 

• Kadangi gyvatė gali būti užpildyta kelis kartus per tą patį sukimą pagrindiniame lošime, į eilę 

galima įrašyti kelis premijos lošimus, kurie bus lošiami iš eilės. 

• Bendras lošimo laimėjimas lygus bendrai sumai, surinktai iš visų sužaistų premijos lošimų. 



• Jei lošimo metu išmetamas lyginis kauliukų taškų skaičius, funkcija aktyvuojama 

pakartotinai. 

 

 

2.2264 „Ra Galia“ („Might of Ra“) 
 

 

 

 

 

 

 

Ra Galia  – 6 būgnų, 4 eilių ir 50 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinių kauliukų simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• 4 premijos simboliai suteikia 5x bendras statymas. 

• 3 premijos simboliai suteikia 2x bendras statymas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 premijos simboliai aktyvuoja 15 nemokamų sukimų. 

• Lošimo metu atsiranda ANKH simbolis: 

• 1 lygis – kai lošimas pradedamas, ant būgnų juostos, kurioje yra 54 laukiniai 

simboliai. 

• 2 lygis – kai 5 ANKHS simboliai surenkami, papildomi 12 laukinių simbolių 

pridedami į būgnų juostą. 

• 3 lygis – kai 10 ANKHS simbolių surenkama, papildomi 12 laukinių simbolių 

pridedami į būgnų juostą. 

• 4 lygis – kai 15 arba daugiau ANKHS simbolių surenkama, papildomi 24 laukiniai 

simboliai pridedami į būgnų juostą. 

• 2, 3 arba 4 premijos simboliai suteikia papildomus 3, 6 arba 9 nemokamus sukimus. 

 

 

2.2265 „Stichiškų Brangakmenių Mega keliai“ („Elemental Gems Megaways“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

Stichiškų Brangakmenių Mega keliai – 3+1 būgnų, 8 eilių ir 512 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

• 4 būgne yra tik laimėjimo daugikliai. 

 

 

2.2266 „Galutinis 5“ („The Ultimate 5“) 
 

 

 

 

 

 

 

Galutinis 5 – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų simbolį, pinigų 

simbolį ir 5 vienodus simbolius, kuriose vaizduojamas gyvūnas. 

• 5, 4 arba 3 sklaidos simboliai atitinkamai turi 50x, 25x bei 5x daugiklį. 

• 4 būgne yra tik laimėjimo daugikliai. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Laikyk ir Suk Super Pastiprinimas („Hold And Spin Super Boost“) 

  

• 3 pinigų simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Šioje funkcijoje lieka tik pinigų simboliai ir tuščios vietos būgnuose. 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Kiekvieną kartą, kai išsukamas pinigų simbolis, kuris sujungiamas su kitu pinigų simboliu, 

pakartotinių sukimų skaičius iš naujo nustatomas į 3. 

• Jei užpildomos visos būgnuose esančios pozicijos pinigų simboliais, kurie susijungia 

tarpusavyje, simbolių  vertė padidinama iki didžiausios – MEGA vertės. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai suaktyvina 8, 10 arba 12 nemokamų simbolių. 

• Nemokami sukimai skirstomi į lygius, kurių metu su kiekvienu lygiu šalinami mažas vertes 

turintys simboliai. 

• Funkcijos metu ant simbolių gali atsirasti nemokamų sukimų simbolio perdanga, kuri 

atitinkamai skiria: 

• Už 5 nemokamų sukimų perdangas, suteikiami 8 nemokami sukimai. 

• Už 4 nemokamų sukimų perdangas, suteikiami 6 nemokami sukimai. 

• Už 3 nemokamų sukimų perdangas, suteikiami 4 nemokami sukimai. 

• Už 2 nemokamų sukimų perdangas, suteikiami 2 nemokami sukimai. 

 

2.2267 „Kolosali Grynųjų Pinigų Zona“ („Colossal Cash Zone“) 
 

 

 

 

 

 

 

Kolosali Grynųjų Pinigų Zona – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir grynųjų pinigų simbolius. 

• Pažymėtose būgnų vietose simboliai gali būti 1x1, 2x2 arba 3x3 dydžio. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Grynųjų Zonos funkcija („Cash Zone“) 

  

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arba 9 grynųjų zonos simboliai suteikia atitinkamai 1x, 2x, 5x, 10x, 15x, 

25x, 50x, 100x bei 250x bendras statymas daugiklį. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arba 11 premijos simbolių suteikia atitinkamai 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20 bei 22 nemokamus sukimus. 

• Per nemokamus sukimus, kiekvieno sukimo metu suteikiamas atsitiktinis 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 

10x arba 20x daugiklis. 

 

 

2.2268 „Valhalos Vartai“ („Gates of Valhalla“) 
 

 

 

 

 

 

 

Valhalos Vartai – 5 būgnų, 5 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie susijungia visomis kryptimis. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Laukinis simbolis juda būgnuose. Sprogus laimintiems simboliams laukinis simbolis 

suteikia jiems nuo x1 iki x5 daugiklį ir toliau keičia savo poziciją būgnuose arba lieka toje 

pačioje vietoje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3, 4 arba 5 nemokamų sukimų simboliai suteikia atitinkamai 10, 12 arba 15 nemokamų 

sukimų. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus, juos nusipirkus už 100x esamas bendras statymas. 

 

 

2.2269 „Vegaso Rokas“ („Rock Vegas“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 



 

 

 

 

Vegaso Rokas – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Mega Sulaikymo ir Sukimo funkcija („Mega Hold and Spin“) 

  

• 3 premijos simboliai aktyvuoja funkciją su 3 sukimais. 

• Funkcijos metu būgnus pakeičia 10x10 tinklelis, o įprastus simboliu – akmenų simboliai bei 

tuščios vietos. 

• Kiekvieną kartą tinklelyje atsiradus bent vienam akmens simboliui, pakartotinių sukimų 

skaičius nustatomas iki 3. 

• Akmenų simboliai gali būti išsukami su rakto simboliais, kurie renkami takelyje, o už 

surinktus raktus skiriami prizai: 

• Vienas iš akmenų simbolių, kurio vertė padauginta iš atsitiktinio daugiklio nuo 0,5x 

iki 500x.  

• Atsitiktinis tiesioginis piniginis prizas nuo 10x iki 500x visas statymas.  

• Atsitiktinis raktų skaičius nuo 4 iki 10. Raktai iš karto pridedami prie tako. 

• Atsitiktinis bendras daugiklis, kuris bus taikomas bendram lošimo laimėjimui 

pabaigoje – nuo 2x iki 100x. Jei per lošimą surenkama daugiau nei vienas bendras 

daugiklis, jie dauginasi tarpusavyje. 

• Vienas pakartotinių sukimų suaktyvinimas. 

 

 

2.2270 „Auksinis Vakarėlis“ („Gold Party“) 
 

 

 

 

 

 

 

Auksinis Vakarėlis – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 mokėjimo linijų lošimas. 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 240 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 645 375 € 



 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Pinigų Pakartotinis Sukimas („Money ReSpin“) 

  

• 6 ar daugiau pinigų simbolių aktyvuoja 8 pakartotinius sukimus. 

• Lošiama ant 4 3x5 tinklelių. 

• Fėjos simbolis turi 2x, 3x, 5x, 10x arba 25x daugiklį. 

• Papildomų sukimų metu išsukus papildomo sukimo simbolį, suteikiamas dar vienas 

pakartotinis sukimas. 

• Jeigu bent viena iš tinklelyje esančių 15 padėčių užpildoma simboliais, skiriamas tam 

tinkleliui priskirtas prizas. 

• Yra galimybė įsigyti funkciją už 100x esamas bendras statymas. 

 

 

2.2271 „Laukinės Gelmės“ („Wild Depths“) 
 

 

 

 

 

 

 

Laukinės Gelmės – 5 būgnų, 4 eilių ir 40 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukinis simbolis turi 2x daugiklį.  

• Išsukus laukinį simbolį, jis lieka būgnuose ir esant sekantiems sukimams kyla būgnais į 

viršų, tol kol nebelieka būgnuose. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

Lošimo funkcijos: 

  

Pinigų Pakartotinis Sukimas („Money ReSpin“) 

  

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai aktyvuoja atitinkamai 6, 9 arba 12 nemokamų sukimų. 

• Bent vienas laukinis simbolis aktyvuoja pakartotinius sukimus. 

• Laukinis simbolis turi daugiklį, kuris didėja x1. 

• Funkcijos metu išsukus 3 ar daugiau sklaidos simbolių, gaunami 5 papildomi nemokami 

sukimai. 

 

 

2.2272 „Mago Paslaptys“ („Magician's Secrets“) 
 

 

 

 

Mago Paslaptys – 6 būgnų, 4 eilių ir 4096 laimėjimo būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukinis simbolis turi nuo 2x iki 10x daugiklį.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.  

• Skirtingų būdų laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• Nemokami sukimai su išsiplečiančiais simboliais: 

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Laukinis simbolis, išsukamas ant 3 arba 4 būgno, išsiplečia ir taip suaktyvina 

pakartotinius sukimus. 

• 3 arba daugiau sklaidos simbolių funkcijos metu, suteikia dar 10 papildomų 

nemokamų sukimų. 

• Nemokami sukimai su fiksuotais laukiniai simboliais: 

• Šiai funkcijai suteikiami 8 nemokami sukimai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 € 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Pasirenkamas atsitiktinis simbolis, kuris, kai tik išsukamas ant 2, 3, 4 arba 5 būgno, 

virsta laukiniu simboliu ir lieka būgne iki funkcijos pabaigos. 

• Užpildžius vieną arba daugiau būgnų tuo pačiu sukimu, su fiksuotais laukiniais 

simboliais vertikaliai, suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus už 100x esamas bendras statymas. 

 

 

2.2273 „Krištolo Urvų Mega keliai“ („Crystal Caverns Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

Krištolo Urvų Mega keliai – 1 ir 6 būgno su 7 eilėmis ir 2-5 būgno su 8 eilėmis bei  200 704 laimėjimo 

būdų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laukinis simbolis plečiasi bei užpildo būgnus vertikaliai. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas.  

• Skirtingų būdų laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

  

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 6 arba daugiau sklaidos simbolių suteikia 20 nemokamų sukimų su 100x daugikliu. 

• 5 sklaidos simboliai suteikia 16 nemokamų sukimų su 10x daugikliu. 

• 4 sklaidos simboliai suteikia 12 nemokamų sukimų su 5x daugikliu. 

• 3 arba daugiau sklaidos simbolių funkcijos metu suteikia papildomus 5 nemokamus sukimus.  

 

 

 

2.2274 „Kontrabandininkų Įlanka“ („Smugglers Cove“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

Kontrabandininkų Įlanka – 5 būgnų, 3 eilių bei  20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• ANTE statymas – lošėjas turi pasirinkimą didinti statymo daugiklį iki 25x statymo eilutei.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 Nemokami Sukimai („Treasure Bonus“) 

  

• 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bei 15 žetono simbolių suteikia atitinkamai 1x, 2x, 5x, 20x, 

50x, 100x, 100x, 500x, 500x, 500x, 1000x daugiklį. 

• Laukinis simbolis turi 2x, 3x, 5x arba 10x daugiklį. 

• Super žetonas turi 2x, 3x, 5x arba 10x daugiklį. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 premijos simboliai aktyvuoja 8, 10, 12, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bei 15 žetono simbolių suteikia 

atitinkamai 1x, 2x, 5x, 20x, 50x, 100x, 500x, 1000x, 1000x, 1000x, 2500x, 2500x, 2500x bei 

10000x daugiklį. 

• 3 premijos simboliai funkcijos metu suteikia 8 papildomus nemokamus sukimus. 

 

 

2.2275 „Super X“ („Super X“) 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 



 

 

Super X – 5 būgnų, 3 eilių bei  20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos x simbolį ir visus simbolius su 

skaičiais. 

• Super sukimo privalomas ANTE statymas – pagrindiniame lošime lošėjas gali pasirinkti 

mokėti 10x esamos bendros sumos už kiekvieną sukimą. Kai lošiama naudojant super 

sukimo privalomą ANTE statymą, kiekvienoje eilutėje su X simboliu bus išmokama suma, 

kuri padauginta iš bazinio statymo, neįskaitant 10x didėjimo, išmokamo už SUPER 

SUKIMO funkciją. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 X Pakartotinio Sukimo funkcija („X ReSpin“) 

  

• Vienas ar daugiau X simbolių aktyvuoja pakartotinį sukimą. 

• Po sukimo kiekvienai eilutei, kurioje yra X, susiformuoja skaitmenys, kurie eina iš kairės į 

dešinę. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina 5 nemokamus sukimus. 

• Bendras kiekvieno nemokamo sukimo laimėjimas yra suformuojamas pagal bendrą 

suteikiamų statymų skaičių ant kiekvienos eilutės. 

• Jei per bet kuriuos nemokamus sukimus ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų išsukami tik tušti simboliai, 

bus suteikiami 3 papildomi nemokami sukimai. 

 

 

2.2276 „Didžiojo Boso Bonanza Mega keliai“ („Big Bass Bonanza Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

Maksimali laimėjimo suma: 900 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 



Didžiojo Boso Bonanza Mega keliai – 1 ir 6 būgnų su 6 eilėmis ir 2-5 būgnų su 7 eilėmis bei 46656 

laimėjimo būdai lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir žvejo simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 6, 5, 4 bei 3 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 25, 20, 15 bei 10 nemokamų sukimų. 

• Kas 4 surinktas žvejo simbolis suaktyvina funkciją bei suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Visi laimėjimai padidinami iki 2x pirmam pakartotiniam suaktyvinimui, 3x antram 

pakartotiniam suaktyvinimui ir 10x trečiam pakartotiniam suaktyvinimui. 

• Atsitiktinai, kai yra tik 1 arba 2 žvejo simboliai ekrane, bazukos animacija gali atsirasti ir 

pakeisti visus simbolius ekrane, išskyrus žvejo simbolius. 

 

 

2.2277 „Auksinė Premija“ („Bounty Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

Auksinė Premija – 5 būgnų, 3 eilių bei 25 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų simbolius. 

• Kiekvieną sukimą pinigų simbolis įgauna atsitiktinę vertę, kurią išmoka iškart. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 125 € 

Maksimali laimėjimo suma: 625 000 € 



 Pinigų Pakartotinis Sukimas („Money ReSpin“) 

  

• Funkcijos metu lošiama ant 4 3x5 tinklelio matricų. 

• Įprasti simboliai išnyksta, lieka tik pinigų simboliai ir tušti tarpai. 

• Matricos yra atblokuojamos tokia tvarka: 

• 6 pinigų simboliai - atblokuoja 1 iš 4 matricų. 

• 9 pinigų simboliai - atblokuoja 2 iš 4 matricų. 

• 18 pinigų simbolių - atblokuoja 3 iš 4 matricų. 

• 26 pinigų simboliai - atblokuoja 4 iš 4 matricų. 

• Kiekvieną kartą bent vienas pinigų simbolis išsukamas, pakartotinių sukimų skaičius 

atstatomas į 3. 

• Jei viena iš matricų užpildoma pinigų simboliais visose 15 padėčių, fiksuotas pagrindinis 

prizas, išreikštas bendro statymo daugikliais, suteikiamas šia tvarka: 

• Užpildžius 1 matricą, suteikiamas fiksuotas 25x bendro statymo pagrindinis prizas. 

• Užpildžius 2 matricą, suteikiamas fiksuotas 50x bendro statymo pagrindinis prizas. 

• Užpildžius 3 matricą, suteikiamas fiksuotas 500x bendro statymo pagrindinis prizas. 

• Užpildžius 4 matricą, suteikiamas fiksuotas 5000x bendro statymo pagrindinis prizas, 

kuris yra lygus maksimaliam galimam laimėjimui ir lošimas baigiamas, suteikiant 

5000x bendro statymo. 

 

 

2.2278 „Didysis Juanas“ („Big Juan“) 
 

 

 

 

 

 

 

Didysis Juanas – 5 būgnų, 4 eilių bei 40 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie eina iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiosios pusės. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• Kai tokie patys simboliai atsiranda ant 2, 3 arba 4 būgno, jie transformuojasi į laukinį 

simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.40 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 520 000 € 



 Pakartotiniai Sukimai („ReSpins“) 

  

• 5, 4 arba 3 premijos simboliai suteikia atitinkamai 15, 12 arba 10 pakartotinių sukimų. 

• Kai būgnuose atsiranda papildomo sukimo simbolis, suteikiamas papildomas sukimas. 

• Būgnuose atsiradus vienam iš didžiojo puodo simbolių, suteikiamas atitinkamas tam 

simboliui, didžiojo puodo prizas. 

• Specialioje padėtyje ant 4 būgno gali atsirasti vienas iš šių simbolių: 

• Laimėjimo simbolis, kuriam atsiradus būgnuose visa pinigų simbolio ir pinigų maišo 

simbolio suteikiama suma skiriama lošėjui. Visi didžiojo puodo simboliai ekrane 

surenkami į atitinkamą matuoklį. 

• Kai išsukamas „BOOST“ simbolis, visų pinigų simbolių vertės ekrane sudedamos 

prie pinigų maišo simbolio vertės. Suma lieka vietoje, kol pasibaigia funkcija. 

 

 

 

 

2.2279 „Johanas Hunteris ir Bermudų Turtų Ieškojimas“ („John Hunter and the 

Quest for Bermuda Riches“) 
 

 

 

 

 

 

 

Johanas Hunteris ir Bermudų Turtų Ieškojimas – 7x7 tinklelio bei 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius, kai jie susijungia minimaliai bent po 5 simbolius horizontaliai arba 

vertikaliai. 

• Po laiminčio sukimo, laimėjusieji simboliai iš būgnų dingsta, o jų vietas užpildo nauji iš 

viršaus krentantys simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir pinigų simbolius. 

• 3, 4, 5, 6 arba 7 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 3x, 5x, 10x, 20x bei 100x daugiklį. 

• Atsitiktinai laukinis simbolis gali būti išsuktas kaip prakeiktas laukinis simbolis, tuomet 

aktyvuojama viena iš parinkčių: 

• Visi prakeikti laukiniai simboliai ekrane gauna 2x daugiklį, kuris taikomas visų 

kombinacijų laimėjimams, kuriuose yra prakeiktas laukinis simbolis. 

• Atsitiktiniai laukiniai simboliai pridedami prie ekrano atsitiktinėse padėtyse. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

 Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 ar daugiau sklaidos simbolių, aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu išsukti 3 arba daugiau sklaidos simbolių, papildomai prideda 5 nemokamus 

sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus juos nusipirkus už 100x bendras esamas statymas. 

 

 

2.2280 „Žvaigždžių Piratų Kodas“ („Star Pirates Code“) 
 

 

Žvaigždžių Piratų Kodas – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę ir iš 

dešinės į kairę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus laukinio kompaso simbolius. 

• Laukinis kompaso simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 Pakartotinio Sukimo funkcija („ReSpin“) 

  

• Iškritęs laukinio kompaso simbolis suaktyvina pakartotinio sukimo funkciją.  

• Laukinis kompasas parodo atsitiktinę kryptį (šiaurės, pietų, rytų arba vakarų), kuria pridedami 

būgnuose laukiniai simboliai, kad užpildytų visas pozicijas 2, 3 ir 4 būgnuose ta kryptimi, 

įskaitant jų pačių poziciją.  

• Tuomet laukiniai simboliai užrakinami savo pozicijose ir suaktyvinamas pakartotinis 

sukimas. Jei pakartotinio sukimo metu iškrenta nauji laukinio kompaso simboliai, jie ir vėl 

tuo pačiu būdu prideda būgnuose laukinių simbolių ir suaktyvinamas dar vienas pakartotinis 

sukimas.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 250 € 

Maksimali laimėjimo suma: 625 000 € 



• Jei laukiniai simboliai yra pridedami tose pozicijose, kuriose jau jie yra, už kiekvieną tokį 

pridėjimą, laukinio simbolio daugiklis padidėja x1 ir yra taikomas visiems laimėjimas, 

kuriuose dalyvauja šis laukinis simbolis. 

 

 

2.2281 „Mirusiųjų Diena“ („Day of Dead“) 
 

 

Mirusiųjų Diena – 5 būgnų, 4 eilių ir 20 mokėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę ir iš 

dešinės į kairę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus išsiplečiančius laukinius ir sklaidos 

simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 Vaikščiojantis Laukinis („Walking Wild“) 

  

• Iškritęs išsiplečiantis laukinis simbolis išsiplečia vertikaliai ir užpildo visą būgną bei 

suaktyvina vaikščiojančio laukinio pakartotinio sukimo funkciją.  

• Kiekvieno pakartotinio sukimo metu išsiplėtęs laukinis simbolis pajuda kairiojo krašto link 

per vieną būgną ir taip juda tol, kol daugiau nebesimato lošimo lauke.  

• Papildomi išsiplečiantys laukiniai simboliai gali būti išsukti pakartotinio sukimo metu ir jie 

taip pat judės kairiojo krašto link.  

 

Nemokami Pakartotiniai Sukimai („Free ReSpins“) 

  

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina nemokamų pakartotinių sukimų funkciją.  

• Funkcija tęsiasi tol, kol lošimo lauke yra išsiplečiančių laukinių simbolių. Nemokamų 

pakartotinių sukimų metu atsiranda naujas simbolis – surenkamas laukinis.  

• Iškritę surenkami laukiniai simboliai yra surenkami lošimo viršuje esančioje juostoje ir 

sekančių sukimų metu gali būti pridėti būgnuose kaip išsiplečiantys laukiniai simboliai. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 450 000 € 



• Nemokamų pakartotinių sukimų funkcija prasideda su 2 surenkamais laukiniais simboliais, 

esančiais lošimo viršuje, kurie funkcijai prasidėjus pridedami prie lošimų būgnų kaip 

išsiplečiantys laukiniai simboliai ir taip suaktyvinami vaikščiojančio laukinio pakartotiniai 

sukimai.  

• Su kiekvienu pakartotiniu sukimu gali būti išsukta daugiau surenkamų laukinių simbolių, 

kurie surenkami, o vėliau pridedami atsitiktinėse būgnų pozicijose kaip išsiplečiantys 

laukiniai. 

• Yra galimybė įsigyti pakartotinius sukimus, įsigijus juos už 100x statymo suma. 

 

 

2.2282 „Sėkmingi Grynieji“ („Cash Bonanza“) 
 

 

Sėkmingi Grynieji – 6 būgnų, 8 eilių ir 262144 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už bet kokio dydžio simbolius didėjantiems deriniams, kurie 

yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

 Pakartotiniai Sukimai („ReSpins“) 

  

• Kiekvieno sukimo metu susidarius laiminčiam deriniui suaktyvinamas pakartotinis sukimas.  

• Visi laiminčio derinio simboliai ir kiti tos pačios rūšies simboliai yra užfiksuojami, o 

būgnuose, kuriuose jie yra, simbolių skaičius atitinkamai užfiksuotų simbolių skaičiui 

padidėja.  

• Jei pakartotinio sukimo metu iškrenta nauji tos pačios rūšies simboliai arba susidaro nauji 

laimingi deriniai, jie taip pat užfiksuojami, o simbolių skaičius būgnuose ir vėl padidėja bei 

suteikiamas dar vienas pakartotinis sukimas.  

• Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai nelieka užfiksuotų simbolių. 

• Jei pakartotinio sukimo metu iškrenta 3 arba daugiau sklaidos simbolių, suaktyvinami 

nemokami sukimai.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją, kurios pradžioje yra suteikiami 

8 nemokami sukimai pridedant dar po 4 papildomus nemokamus sukimus už kiekvieną 

papildomą sklaidos simbolį.  

• Funkcijos metu su kiekvienu pakartotinius sukimu laimėjimo daugiklis yra padidinamas 1x, 

o pakartotinio sukimo pabaigoje yra pritaikomas to sukimo laimėjimui. 

• Iškritę 2 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia 4 papildomus nemokamus sukimus ir dar po 4 

papildomus nemokamus sukimus už kiekvieną papildomą sklaidos simbolį. 

 

 

 

2.2283 „Mistinis Vadas“ („Mystic Chief“) 
 

 

Mistinis Vadas – 1 ir 5 būgnuose 3 eilių, 2-4 būgnuose 4 eilių ir 576 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. 

• Iškritęs laukinis simbolis vertikaliai išsiplečia užpildydamas visas būgno pozicijas ir įgauna 

laimėjimo daugiklį x1 – x10, kuris taikomas sukimo laimėjimui. Jei laiminčiame derinyje 

yra daugiau nei 1 išsiplečiantis laukinis simbolis, laimėjimo daugikliai sudedami. 

• Iškritus 2 premijos simboliams, atsitiktinis 2, 3 ir 4 būgnų simbolių skaičius 

transformuojamas į įprastus, neišsiplečiančius laukinius simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 sklaidos simboliai suaktyvina nemokamus sukimus su 8 sukimais pradžioje. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Funkcijos metu iškritus premijos simboliui lošėjui suteikiamas 1 papildomas nemokamas 

sukimas. 

• Jei funkcijos metu iškrenta 2 premijos simboliai, lošėjui suteikiami dar 2 nemokami sukimai. 

• „Super nemokamų sukimų“ metu su kiekvienu nemokamu sukimu atsitiktinis 2, 3 ir 4 būgnų 

simbolių skaičius yra transformuojamas į įprastus, neišsiplečiančius laukinius simbolius.  

 

 

2.2284 „Kiaulės Taupyklės Sąskaitos“ („Piggy Bank Bills“) 
 

 

Kiaulės Taupyklės Sąskaitos – 6 būgnų, 3 eilių ir 9 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už banknotų simbolius, kurie turi tą pačią vertę ir yra 

padalinti pusiau, o iškritę būgnuose susijungia į vieną banknoto simbolį. Laimintys deriniai 

gali susidaryti 1 ir 2, 3 ir 4 bei 5 ir 6 būgnuose. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos simbolį.  

• Iškritęs laukinis simbolis susijungia su įprastu simboliu ir įgauna jo reikšmę bei tampa 

vienu banknoto simboliu. Jei susijungia 2 laukiniai simboliai vienas su kitu, jie tampa 1 

laukinio banknoto simboliu ir įgyja atsitiktinę vertę. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• Atsitiktinai, būgnams sustojus iki 3 simbolių gali būti apkeisti pusėmis, kad atitiktų tą, su 

kuria susijungus gaunamas laimėjimas. 

• Atsitiktinėse būgnų pozicijose gali pasirodyti 2, 3 arba 4 laukiniai simboliai. 

• Jei susijungia 2 sklaidos simboliai vienas su kitu, jie tampa „sklaidos banknotu“: 

• Sklaidos banknotas lošėjui suteikia 8 nemokamus sukimus ir pašalina iš būgnų x0,25 

vertės simbolį nuo 2 nemokamo sukimo, x0,5 vertės simbolį nuo 4 sukimo, x1 vertės 

simbolį nuo 6 sukimo ir x2 simbolį 8 sukime; 

• Sklaidos banknotai lošėjui suteikia 8 nemokamus sukimus ir pašalina iš būgnų x0,5 

vertės simbolį nuo 2 nemokamo sukimo, x1 vertės simbolį nuo 4 sukimo ir x2 vertės 

simbolį nuo 6 sukimo; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Sklaidos banknotai lošėjui suteikia 8 nemokamus sukimus ir pašalina iš būgnų x1 

vertės simbolį nuo 2 nemokamo sukimo, x2 vertės simbolį nuo 4 sukimo. 

• Funkcijos metu būgnuose atsiranda naujas banknoto simbolis, dauginantis statymą iš 

daugiklio x1000. Taip pat virš banknoto simbolių gali pasirodyti atsitiktiniai daugikliai x2 

arba x3, kurie yra padauginami iš laiminčio banknoto vertės.  

• Jeigu virš laiminčio banknoto yra 2 atsitiktiniai daugikliai, jie sudauginami tarpusavyje prieš 

padauginant juos iš banknoto vertės. 

 

 

2.2285 „Laukinis Lobis“ („Treasure Wild“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laukinis Lobis – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus pinigų simbolį, bei surinkti 

pinigų simbolių vertes. 

• Pinigų simbolis su kiekvienu sukimu įgauna atsitiktinę iš anksto nustatytą statymo sumos 

vertę: x0,5, x1, x1,5, x2, x3, x4, x5, x7,5, x10, x20 ir x50.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 5 ar daugiau pinigų simbolių aktyvuoja 9 nemokamus sukimus.  

• Prieš prasidedant funkcijai, „Pinigų“ simbolių, suaktyvinusių funkciją, vertės yra sudedamos 

ir surenkamos, o vėliau naudojamos progresinei funkcijai. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus: 

• 150 x statymo suma, kai funkcija perkama su atsitiktiniu pradiniu „Pinigų“ simbolių 

kiekiu nuo 5 iki 15 bei atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 100 x statymo suma, kai funkcija perkama su 5 pradiniais „Pinigų“ simboliais bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 450 000 € 



• 110 x statymo suma, kai funkcija perkama su 6 pradiniais „Pinigų“ simboliais bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 120 x statymo suma, kai funkcija perkama su 7 pradiniais „Pinigų“ simboliais bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 130 x statymo suma, kai funkcija perkama su 8 pradiniais „Pinigų“ simboliais bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 140 x statymo suma, kai funkcija perkama su 9 pradiniais „Pinigų“ simboliais bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 150 x statymo suma, kai funkcija perkama su 10 pradinių „Pinigų“ simbolių bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 160 x statymo suma, kai funkcija perkama su 11 pradinių „Pinigų“ simbolių bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 170 x statymo suma, kai funkcija perkama su 12 pradinių „Pinigų“ simbolių bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 180 x statymo suma, kai funkcija perkama su 13 pradinių „Pinigų“ simbolių bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 190 x statymo suma, kai funkcija perkama su 14 pradinių „Pinigų“ simbolių bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis; 

• 200 x statymo suma, kai funkcija perkama su 15 pradinių „Pinigų“ simbolių bei 

atsitiktinėmis jų vertėmis. 

 

 

2.2286 „Žvaigždžių Šviesos Princesė“ („Starlight Princess“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žvaigždžių Šviesos Princesė – 6 būgnų, 5 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai yra išmokami už 8 ar daugiau simbolių grupes.  

• Laimintį derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų pozicijas krenta nauji simboliai. 

• Kai daugiklio simbolis išsukamas, jis įgauna atsitiktinę daugiklio vertę nuo 2x iki 500x. 

• ANTE statymas – lošėjas turi pasirinkimą didinti statymo daugiklį iki x25 statymo eilei. 

Tuomet galimybė laimėti nemokamus sukimus padvigubinama, iškrenta daugiau sklaidos 

simbolių, o nemokamų sukimų pirkimo funkcija išjungiama.  

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 4 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina nemokamų sukimų funkciją su 15 nemokamų 

sukimų pradžioje.  

• Funkcijos metu iškritę 3 ar daugiau sklaidos simbolių suteikia lošėjui papildomus 

nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus už 100x esama statymo suma. 

 

 

2.2287 „Didesnis Sėkmingas Ešerys“ („Bigger Bass Bonanza“) 
 

 

Didesnis Sėkmingas Ešerys – 5 būgnų, 4 eilių ir 12 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Pinigų simbolis su nurodyta atsitiktine verte gali iškristi bet kuriame būgne.  

• Žuvies išmokami simboliai taip pat yra pinigų simboliai. Su kiekvienu sukimu žuvies 

simbolis įgauna atsitiktinę piniginę vertę, kuri gali būti laimima nemokamų sukimų 

funkcijoje. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilėje.  

• Skirtingų eilių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai atitinkamai suaktyvina 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų.  

• Nemokamų sukimų metu iškritęs laukinis simbolis surenka visas pinigines vertes, nurodytas 

ant pinigų simbolių, ir tuomet surenkamas į matuoklį. 

•  Kas 4 surinktas laukinis simbolis suteikia lošėjui 10 papildomų nemokamų sukimų ir 

padidina jo laimėjimo daugiklį, kuris yra taikomas laimėtiems 10 sukimų:  

• Pirmą kartą laimėjus papildomus 10 sukimų taikomas laimėjimo daugiklis x2;  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.12 €  

Maks. 240 € 

Maksimali laimėjimo suma: 960 000 € 



• Antrą kartą laimėjus papildomus 10 sukimų taikomas laimėjimo daugiklis x3; 

• Trečią kartą laimėjimus papildomus 10 sukimų taikomas laimėjimo daugiklis x10.  

 

 

 

2.2288 „Niam Niam Jėgos Keliai“ („Yum Yum Powerways“) 
 

 

Niam Niam Jėgos Keliai – 1 ir 6 būgnuose 4 eilių, 2 – 5 būgnuose 6 eilių bei 16384 laimėjimo linijų 

lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, iš 

dešinės į kairę, iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų gretimuose būgnuose, pradedant nuo bet 

kurio būgno.  

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas derinyje.  

• Laimintį derinį sudarę simboliai pašalinami ir yra pakeičiami naujais: 4x4 lošimo tinklelyje 

nauji simboliai pasirodo pašalintų simbolių pozicijose, o išoriniuose būgnuose nauji 

simboliai iškrenta judėdami prieš laikrodžio rodyklę. Tai tęsiasi, kol nesusidaro laimintys 

deriniai. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus sklaidos simbolį.  

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai atitinkamai suaktyvina 6, 8, 10 arba 12 nemokamų sukimų.  

• Prieš prasidedant nemokamų sukimų funkcijai, jei lošėjas laimėjo 6 – 10 nemokamų sukimų 

jis gali lošti dėl didesnio nemokamų sukimų skaičiaus arba pasiimti turimus nemokamus 

sukimus.  

• Lošimas vyksta sukant 2 skyrių būgną: 

• Žalias skyrius laimintis, violetinis pralaimintis. 

• Jei būgno žalias skyrius sustoja ties rodykle, lošėjas laimi 2 papildomus nemokamus 

sukimus ir taip jis gali sukti būgną iki maksimaliai laimės 12 nemokamų sukimų.  

• Jei ties rodykle sustoja būgno violetinis skyrius, lošėjas praranda 2 nemokamus 

sukimus iš jau turimų.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Nemokamų sukimų metu laimėjimo daugiklis x3. 

• Kiekvienas simbolių pasikeitimas, įvykęs nemokamų sukimų metu, padidina laimėjimo 

daugiklį 3.  

• Nemokamų sukimų metu iškritęs sklaidos simbolis suteikia lošėjui 2 papildomus nemokamus 

sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus, juos perkant už 100x esama bendra statymo suma. 

 

 

2.2289 „Serengečio Brangakmeniai“ („Gems of Serengeti™“) 
 

 

Serengečio Brangakmeniai – 5 būgnų ir 4 eilių bei 20 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už gretimus simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotinio Sukimo funkcija („ReSpin“) 

  

• Pakartotinio sukimo funkcijos metu įprasti būgnai išnyksta ir lieka tik brangakmenių 

simboliai bei tušti langeliai. 

• Funkcija prasideda su 3 pakartotiniais sukimais, o kiekvieną kartą, kai būgnuose išsukamas 

brangakmenio simbolis, pakartotinių sukimų skaičius atstatomas į 3. 

• Funkcija baigiasi, kai pasibaigia pakartotinių sukimų skaičius arba visi būgnai užpildomi 

brangakmenių simboliais. 

• Pasibaigus funkcijai, nuo skirtingo būgnuose esamo brangakmenių skaičiaus atitinkamai 

skiriamas daugiklis: 

• 5 brangakmeniai – 1x bendras statymas; 

• 6 brangakmeniai – 2x bendras statymas; 

• 7 brangakmeniai – 5x bendras statymas; 

• 8 brangakmeniai – 10x bendras statymas; 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 400 000 € 



• 9 brangakmeniai – 15x bendras statymas; 

• 10 brangakmeniai – 20x bendras statymas; 

• 11 brangakmeniai – 30x bendras statymas; 

• 12 brangakmeniai – 45x bendras statymas; 

• 13 brangakmeniai – 60x bendras statymas; 

• 14 brangakmeniai – 80x bendras statymas; 

• 15 brangakmeniai – 100x bendras statymas; 

• 16 brangakmeniai – 150x bendras statymas; 

• 17 brangakmeniai – 200x bendras statymas; 

• 18 brangakmeniai – 250x bendras statymas; 

• 19 brangakmeniai – 300x bendras statymas. 

 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

  

• 3 ar daugiau premijos simbolių, suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu brangakmenių simboliai renkami, o funkcijai pasibaigus, nuo 5 iki 19 

surinktų brangakmenių, aktyvuoja pakartotinio sukimo funkciją. 

• Jeigu funkcijos pabaigoje surenkama daugiau kaip 20 brangakmenių, skiriamas daugiklis: 

• 20 brangakmenių simbolių – 500x bendra statymo suma; 

• 21 brangakmenių simbolių – 1000x bendra statymo suma; 

• 22 brangakmenių simbolių – 1500x bendra statymo suma; 

• 23 brangakmenių simbolių – 2000x bendra statymo suma; 

• 24 brangakmenių simbolių – 2500x bendra statymo suma; 

• 25 brangakmenių simbolių – 3000x bendra statymo suma; 

• 26 brangakmenių simbolių – 3500x bendra statymo suma; 

• 27 brangakmenių simbolių – 4000x bendra statymo suma. 

 

 

 

2.2290 „Gyvatės ir Kopėčios 2 – Gyvatės Akys“ („Snakes & Ladders 2 - Snake 

Eyes“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvatės ir Kopėčios 2 – Gyvatės Akys – 5 būgnų ir 3 eilių bei 10 laimėjimo linijų lošimas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 265 000 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Visi laimėjimai yra išmokami už gretimus simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į 

dešinę.  

• Laukinio kauliuko simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Laukinio kauliuko išsukami taškai atitinka daugiklį (1, 2, 3 taškai – atitinkamai 1x, 2x, 3x 

daugiklis), kuris taikomas bendro laimėjimo kombinacijoms, kuriose yra tas laukinis 

kauliukas. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Skirtingų eilučių laimėjimai sumuojami. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Gyvatės ir Kopėčių Lentos Premijos Funkcija („SNAKES & LADDERS BOARD BONUS“) 

  

• 3 ar daugiau premijos simbolių, aktyvuoja funkciją. 

• Kai premija prasideda, suteikiamas toks metimų skaičius: 

• 5 premijos simboliai – 16 kauliuko metimų.  

• 4 premijos simboliai – 14 kauliuko metimų.  

• 3 premijos simboliai – 12 kauliuko metimų. 

• Kai per funkciją išsukami 4 arba 5 premijos simboliai, yra tikimybė, kad vienas iš šių 

simbolių virs gyvačių premijos simboliu, už kurį kitame funkcijos lošime bus skirti 2 

papildomi kauliukų metimai. 

• Lošimas prasideda 12x122 tinklelyje.  

• Lošimo lentoje beždžionės galva juda tiek langelių, kiek kauliukas išridena taškų. 

• Beždžionės galva gali užeiti ant vienos iš šių ypatybių: 

• Pinigų prizas – atsitiktinė vertė nuo 4x iki 100x visas statymas.  

• Daugiklis – padauginamas iki šiol surinktas bendras laimėjimas. 

• Kopėčios – kopėčios yra trumpasis kelias, kuriuo lošėjas iš žemesnio kvadrato 

patenka į kitą aukštesnį kvadratą tinklelyje.  

• Gyvatė – gyvatė yra trumpesnis kelias, kuris nuveda lošėją iš viršutinio kvadrato į 

apatinį kvadratą tinklelyje.  

• Bananas –atsitiktinėse vietose tinklelyje pridedamos atsitiktinės pinigų premijų 

vertės, o visi kiti tinklelyje esantys bananai pašalinami. 

• Galutinė pozicija – suteikiamas 1000x bendras statymas. 

• Atsitiktine tvarka bet kuriame kvadratėlyje gali būti paslėptas trumpasis kelias. Beždžionės 

galvai nusileidus ant kvadrato, bus parodytas trumpasis kelias ir beždžionės galva bus 

perkelta į atsitiktinę aukštesnę tinklelio vietą. 

• Funkcija baigiasi, kai daugiau metimų nebėra arba pasiekiamas paskutinis kvadratėlis 

tinklelyje. 



• Premijos lošime minimalus garantuotas laimėjimas yra 20x didesnis už visą statymą. Jei 

pasibaigus metimams šiuo metu surinkta suma bus mažesnė nei 20x visas statymas, bus 

įjungtas įniršio režimas ir beždžionės galva judės iš esamos pozicijos į tinklelio galą, eilės 

tvarka apeidama visas likusias pozicijas ir rinkdama visas vertes bei daugiklius, o galutinei 

sumai pritaikydama visų surinktų daugiklių sumą.  

• Lošimo metu, kai išmetamas lyginis kauliukų taškų skaičius, užpildoma viena gyvatės dalis. 

Užpildžius 4 dalis, funkcija aktyvuojama pakartotinai. 

 

 

2.2291 „Žvaigždžių Ženklų Klasteriai“ („Starsign Clusters“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žvaigždžių Ženklų Klasteriai – 6x6 tinklelio lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami, kai ne mažiau kaip 4 sutampantys simboliai liečiasi vienas su kitu 

horizontaliai arba vertikaliai. 

• Kometų kombinacija sukelia didelį sprogimą būgnuose. Visi šalia kometos esantys 

simboliai po sprogimo sunaikinami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Kritimai („Free Drops“) 

  

• 4, 5, 6, 7 ar daugiau sutampančių nemokamų sukimų simbolių suteikia 12, 14, 18 arba 22 

nemokamus kritimus. 

• Nemokamų kritimų metu laiminčios simbolių kombinacijos didina daugiklį x1. 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• Iškritus premijos simbolių kombinacijai, lošėjas perkeliamas į Zodiako ženklų galaktiką.  

• Lošėjas renkasi 2–5 ženklus (ženklų, kuriuos lošėjas gali pasirinkti, skaičius priklauso nuo 

to, kiek simbolių aktyvavo premijos lošimą). 

• 4, 5, 6, 7 ar daugiau simbolių suteikia 2, 3, 4 arba 5 premijos pasirinkimus. 

• Kiekvienas ženklas parodo piniginę vertę. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 



Energijos funkcija („Energy Feature“) 

 

• Yra 5 energijos matuokliai, kuriuos galima aktyvuoti, kai pasiekiamas arba iškrenta 

atitinkamas matuoklyje rodomas sutampančių simbolių skaičius. 

• Visi simboliai suteikia energijos (išskyrus premijos ir nemokamų kritimų metu iškritę 

simboliai).  

• Kai elementas užpildomas energija, jis sprogsta ir aktyvuojamas aukso puodo rato sukimas. 

 

Aukso Puodo Rato Sukimas („Jackpot Wheel Spin“) 

 

• Suteikus energijos elementui, įjungiama ši funkcija.  

• Priešais būgnus pasirodo 5 pakopų prizinis ratas, kurį sudaro „Hiper“, „Super“, „Milžinas“ ir 

„Nykštukas“ prizai bei nemokami kritimai. 

• „Hiper“ – x4 – x8 daugiklis; 

• „Super“ – x10 – x20 daugiklis; 

• „Milžinas“ – x50, x100, x150, x200, x250 daugiklis; 

• „Nykštukas“ – x250, x500, x1000, x1500, x2000 daugiklis; 

• Nemokami kritimai – 12, 14, 18, 22 nemokami kritimai. 

 

 

 

2.2292 „Thoro Kiaušinių Medžioklė“ („Thor's Egg Hunt“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thoro Kiaušinių Medžioklė – 6x6 tinklelio lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai skiriami, kai ne mažiau kaip 4 sutampantys simboliai liečiasi vienas su kitu 

horizontaliai arba vertikaliai. 

• Baterijų kombinacija sukelia didelį sprogimą būgnuose. Visi šalia baterijos esantys 

simboliai po sprogimo sunaikinami. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Kritimai („Free Drops“) 

  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 



• 4, 5, 6, 7 ar daugiau sutampančių nemokamų sukimų simbolių suteikia 12, 14, 18 arba 22 

nemokamus kritimus. 

• Nemokamų kritimų metu laiminčios simbolių kombinacijos didina daugiklį x1. 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• Iškritus premijos simbolių kombinacijai, lošėjas perkeliamas į lauką, kuriame yra daugybė 

premijos skrynių.  

• Lošėjas renkasi 2–5 skrynias (skrynių, kurias lošėjas gali pasirinkti, skaičius priklauso nuo 

to, kiek simbolių aktyvavo premijos lošimą). 

• 4, 5, 6, 7 ar daugiau simbolių suteikia 2, 3, 4 arba 5 premijos pasirinkimus. 

• Kiekvienas ženklas parodo piniginę vertę. 

 

Kova Su Bosu („Fight With Boss“) 

 

• Yra 5 bosai, kuriuos galima aktyvuoti, kai pasiekiamas arba iškrenta atitinkamas matuoklyje 

rodomas sutampančių simbolių skaičius. 

• Kiekvienas bosas veda į lygį, kuriame lošėjas kovos su vienu iš 5 unikalių bosų. 

• Nugalėti bosą galima derinant simbolius. 

• Suderinus simbolius mažėja boso sveikata. Visi simboliai daro žalą (išskyrus premijos ir 

nemokamų sukimų simbolius).  

• Sėkmingai nugalėjus bosą laimimas aukso puodo rato sukimas. 

 

Aukso Puodo Rato Sukimas („Jackpot Wheel Spin“) 

 

• Nugalėjus bosą, įjungiama ši funkcija.  

• Priešais būgnus pasirodo 5 pakopų prizinis ratas, kurį sudaro „Galingas“, „Epinis“, 

„Legendinis“, „Mitinis“ prizai bei nemokami kritimai. 

• „Galingas“ – suteikia x4 – x8 daugiklį; 

• „Epinis“ – suteikia x10 – x20 daugiklį; 

• „Legendinis“ – suteikia x50, x100, x150, x200, x250 daugiklį; 

• „Mitinis“ – suteikia x250, x500, x1000, x1500, x2000 daugiklį; 

• Nemokami kritimai – suteikia 12, 14, 18 arba 22 nemokamus kritimus. 

 

 

 

2.2293 „Leprekonas Sėkmės Parduotuvė“ („Leprechaun's Luck Emporium“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 50 € 



 

 

 

Leprekonas Sėkmės Parduotuvė – 6 būgnų bei 5 eilių automatinis lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimas išmokamas už bet kur būgnuose iškritusius 8 ar daugiau derančių simbolių.  

• Simbolių deriniai, už kuriuos skiriamas laimėjimas, pašalinami, likę simboliai nukrenta 

žemyn užpildydami paliktas erdves. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 4 ar daugiau premijos simbolių suteikia 8 premijos sukimus. 

• Lošimą sudaro 5 x 4 tuščių nepriklausomų būgnų tinklelis. 

• Magiškasis katilas paryškina atsitiktinį būgnų segmentą. Šiame segmente iškritę buteliukai 

sulimpa ir didina daugiklį pradedant x1. 

• Magiškasis katilas suteikia atsitiktinį prizą, kuris taikomas visiems šio katilo paryškintuose 

segmentuose iškrentantiems mikstūrų buteliukams.  

• Jei prizas yra +2 sukimai, suteikiami 2 papildomi sukimai, neatsižvelgiant į tai, kurį segmentą 

paryškino magiškasis katilas. 

 

 

 

2.2294 „Velnias“ („El Diablo“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Velnias – 5 būgnų, 3 eilių bei 5 fiksuotų linijų automatinis lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Skiriami laimėjimai, kai sutampantys simboliai eina iš kairės į dešinę. 

• Skirtingų linijų mokėjimai sumuojami. 

 

Lošimo funkcijos: 

Maksimali laimėjimo suma: 10 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 5000 € 

Maksimali laimėjimo suma: 94 500 € 



 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 sklaidos (premijos) simboliai ant 1, 3 ir 5 būgnų, suteikia 10 nemokamų sukimų. 

• Vykstant premijiniam lošimui kiekvieno sukimo metu bus pasirinktas atsitiktinis 

„Milžiniškas simbolis“, kuris užims visus 2, 3 ir 4 būgnus (padengs 9 padėtis). 

 

 

 

2.2295 „Platininė Ruletė“ („Platinum Roulette“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Platininė Ruletė – ratas su 37 skaičiais: nuo 0 iki 36. 

 

Statymo tipai: 

 

Vidiniai statymai: 

 

• Tiesioginis. Statymas už vieną skaičių. 

• Padalintas. Statymas už 2 vienas šalia kito esančius skaičius.  

• Trijų linijų (gatvės). Statymas už 3 skaičių eilutę.  

• Kampinis. Statymas už 4 skaičius.  

• Šešių linijų. Statymas už 6 skaičius: 2 eilutės po 3 skaičius.  

• Raudona gyvatė. Skersinis tiesioginis statymas daromas už kiekvieną iš šių raudonų 

skaičių: 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 ir 34. Šis statymas daromas dedant dvylika 

žetonų. 

• Raudoni padalinti. Padalintas statymas daromas už šias raudonų skaičių poras: 9 ir 12, 

16 ir 19, 18 ir 21, 27 ir 30. Šis statymas daromas dedant keturis žetonus. 

• Juodi padalinti. Padalintas statymas daromas už šias juodų skaičių poras: 8 ir 11, 10 ir 11, 

10 ir 13, 17 ir 20, 26 ir 29, 28 ir 29, 28 ir 31. Šis statymas daromas naudojant septynis 

žetonus. 

• Visiškas. Statymas daromas už visas galimas vieno skaičiaus Tiesioginio, Padalinto ir 

Kampinio statymo galimybes. Šiam statymui atlikti naudojami keturi, šeši arba devyni 

žetonai, priklausomai nuo skaičiaus padėties lentoje. 

• Finalinis. Tiesioginis statymas, daromas už visus atskirus skaičius, kurie baigiasi tuo pačiu 

skaitmeniu. Pavyzdžiui, jeigu Finalinis statymas daromas už skaičių 2, tos pačios žetonų 

vertės statymas bus daromas ir už skaičius 12, 22 bei 32. Jei pasirinktas skaičius baigiasi 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Stalo lošimas 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 5000 € 

Maksimali laimėjimo suma: 94 500 € 



skaitmeniu tarp 0 ir 6, šis statymas daromas dedant keturis žetonus. Jei pasirinktas skaičius 

baigiasi skaitmeniu tarp 7 ir 9, šis statymas daromas dedant tris žetonus. 

 

Išoriniai statymai: 

 

Išoriniai statymai daromi ant skaičių grupes žyminčių stalo dalių. 

 

• Stulpelis. Statymas už 12 stulpelyje esančių skaičių. Žetonas dedamas ant vienos iš sričių, 

esančių šalia 3 stulpelių, pažymėtų nuo 2 iki 1. 

• Tuzinas. Statymas už 12 skaičių: 4 eilutės po 3 skaičius. Žetonas dedamas ant vienos iš 

sričių, pažymėtų 1–12, 13–24 arba 25–36. 

• Raudoni / juodi. Statoma už visus juodus arba raudonus skaičius. Žetonas dedamas ant 

raudonos arba juodos srities stalo priekinėje dalyje. 

• Lyginiai / nelyginiai. Statymas už 18 skaičių – visus lyginius skaičius, išskyrus 0, arba 

visus nelyginius skaičius. Žetonas dedamas ant Lyginiai pažymėtos srities arba 

ant Nelyginiai pažymėtos srities. 

• 1–18/19–36. Statoma už pirmuosius 18 skaičių, išskyrus 0, arba už paskutinius 18 skaičių. 

Žetonas dedamas ant 1–18 pažymėtos srities arba ant 19– 36 pažymėtos srities. 

 

Skambučių statymai: 

 

Skambučių statymai daromi pagal ruletės rato skaičių seką. 

 

• Nulis. Statoma už šiuos skaičius: 15, 32, 0, 26, 3, 35 ir 12. Šis statymas daromas dedant 

keturis žetonus. Vienas žetonas dedamas ant 26 juodo (išmokėjimas 35:1), o trys likę žetonai 

paskirstomi sugrupuotų skaičių grupėms: 0 ir 3, 35 ir 32, 12 ir 15. Išmokėjimas yra 17:1. 

• Kaimynai. Statoma už skaičius 25, 2, 21, 4, 19, 15, 32, 0, 26, 3, 35, 12, 28, 7, 29, 18 ir 22. 

Skaičiams 0, 2 ir 3 reikia dviejų žetonų, o išmokėjimas yra 11:1.  

Sugrupuotų skaičių grupėms 4 ir 7, 12 ir 15, 18 ir 21, 19 ir 22, 32 ir 35 naudojama po vieną 

žetoną (iš viso 5 žetonai). Išmokėjimas yra 17:1. 

Skaičių grupei 25, 26, 28 ir 29 naudojami du žetonai. Išmokėjimas yra 8:1. 

• Našlaičiai. Statoma už skaičius 6, 34, 17, 9, 31, 14, 20 ir 1. Šis statymas daromas dedant 

penkis žetonus. Vienas žetonas dedamas ant 1 (išmokėjimas 35:1), o keturi likę žetonai 

paskirstomi šioms sugrupuotų skaičių grupėms: 6 ir 9, 14 ir 17, 17 ir 20, 31 ir 34. 

Išmokėjimas yra 17:1. Jei rutuliukas sustoja ties 17 juodo, išmokėjimas yra 35:1. 

• Serijos. Statoma už skaičius 33, 16, 24, 5, 10, 23, 8, 30, 11, 36, 13 ir 27. Šis statymas 

daromas dedant šešis žetonus. Šie žetonai paskirstomi šioms sugrupuotų skaičių 

grupėms: 5 ir 8, 10 ir 11, 13 ir 16, 23 ir 24, 27 ir 30, 33 ir 36. Išmokėjimas yra 17:1. 

• Kaimynai. Tiesioginis statymas daromas už vieną skaičių ir keturis gretimus skaičius 

naudojant penkis žetonus. Pavyzdžiui, jeigu statoma už skaičių 10, tos pačios žetonų vertės 

statymas bus daromas ir už gretimus skaičius 8, 23, 5 bei 24. Išmokėjimo (35:1) tikslais 

kiekvienas skaičius nagrinėjamas atskirai. 

 



 

 

2.2296 „Kraujo Įniršis“ („Blood Rage“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kraujo Įniršis – 5 būgnų, 3 eilių bei 259 laimėjimo būdų automatinis lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Bet kurioje laiminčioje eilutėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 8, 12, 16 nemokamų sukimų. 

• Išsukus 4 arba 5 sklaidos simbolius, atitinkamai už suteiktus nemokamus sukimus pašalinami 

1 arba 2 karališkieji simboliai. 

• Karališkieji simboliai: 9, 10, J, Q, K, A. 

• Nemokamų sukimų metu į būgnus pridedamos laukinių simbolių eilės. 

 

 

 

2.2297 „Erelio Smūgis“ („Eagle Strike“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erelio Smūgis – 5 būgnų, 3 eilių bei 234 laimėjimo būdų automatinis lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 62 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 



• Bet kurioje laiminčioje eilutėje išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 

• Kai laimima, simboliai sunaikinami, o visi likę simboliai nukrenta, kad juos pakeistų ir 

užpildytų tuščias vietas. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus specialiuosius simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 8, 12, 20 nemokamų sukimų. 

 

Luktelk ir Laimėk („Wait and Win“) 

 

• 6 ar daugiau Auksinių Grynuolių ir Smogimo Grynuolių suaktyvina Luktelk ir Laimėk 

funkciją. 

• Funkcijos metu Auksinių Grynuolių ir Smogimo Grynuolių simboliai prilimpa ant būgnų ir 

iš naujo nustato nemokamų sukimų skaičių į 3. 

• Jei visos būgnų pozicijos yra užpildytos Auksinių Grynuolių ir Smogimo Grynuolių 

simboliais, bendras laimėjimas padauginamas iš x2 daugiklio. 

 

 

 

2.2298 „Asgardo Dievai Mega keliai“ („Gods Of Asgard Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asgardo Dievai Mega keliai – 6 būgnų bei nuo 324 iki 200 704 laimėjimo būdų automatinis lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Horizontalusis būgnas rodo specialius simbolius, kurie gali įtakoti skirtingus veiksnius. 

• Kai laimima, simboliai sunaikinami, o visi likę simboliai nukrenta, kad juos pakeistų ir 

užpildytų tuščias vietas. 

• Laukinis daugiklio simbolis suteikia 2x daugiklį. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir specialiuosius simbolius. 

• Dievai gali pasirodyti pagrindinio lošimo metu ir nemokamų sukimų metu:  

• Freya – paverčia 2-4 simbolius esančius ant 2, 3, 4 būgnų į laukinius simbolius. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Loki – paverčia 2–4 simbolius esančius ant 1, 2, 3 ir 4 būgno į atsitiktinį simbolį, 

pasirinktą iš 1 būgno. 

• Thor – paverčia 3–4 simbolius ant 1, 2, 3 būgno į didžiausios vertės simbolį. 

• Odin – paverčia 2 simbolius ant 2, 3 būgno į laukinį daugiklį, kuris prasideda nuo 2x.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 8, 10, 15 arba 20 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu, po kiekvieno laimėjimo, daugiklis padidėja x1. 

• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai suteikia atitinkamai 4, 6, 8 arba 12 papildomų nemokamų 

sukimų. 

 

 

 

2.2299 „Karštų Vaisių Rūkymas Laukiniais Pakartotiniais Sukimais“ („Smoking 

Hot Fruits Wild Respins“) 
 

 

 

 

 

 

 

Karštų Vaisių Rūkymas Laukiniais Pakartotiniais Sukimais –5 būgnų bei 10 laimėjimo linijų  

automatinis lošimas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Išmokama už simbolius kai jie eina eilutėse iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas bet kurioje laimėjimo eilutėje. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakartotiniai Sukimai („ReSpins“) 

 

• Laukinis simbolis aktyvuoja pakartotinių sukimų funkciją. 

• Prasidėjus funkcijai, laukinis simbolis išsiplečia užimdamas visą būgną ir lieka savo vietoje, 

kol kiti būgnai sukasi pakartotinai. 

• Jei pakartotino sukimo metu išsukamas dar vienas laukinis simbolis, jis taip pat išsiplečia ir 

lieka vietoje kartu su anksčiau išsiplėtusiais laukiniais simboliais.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 



• 2 laukiniai simboliai suteikia x2 daugiklį, o 3 laukiniai simboliai – x3 daugiklį. 

 

 

 

2.2300 „Actekų Laukiniai Mega keliai“ („Aztec Wilds Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

Actekų Laukiniai Mega keliai – 6 būgnų bei nuo 64 iki 117 649 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

• Lipnus laukinis simbolis turi 1x daugiklį. 

• Laimėję simboliai krenta žemyn, o jų vietas užpildo nauji simboliai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• Nemokami sukimai aktyvuojami, kai mažiausiai 4 kartus iš eilės įvyksta simbolių kritimai, 

kuriems įvykus aktyvuojami 8 nemokami sukimai. 

• Kiekvienas papildomas laimėjimas suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus, bet ne 

daugiau nei 14. 

• Po penkto laimėjimo suteikiamas x1 daugiklis, kuris didėja iki x3. 

• 4 sėkmingi laimėjimai suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus, kurių kiekvienas 

sėkmingas laimėjimas po 4 prideda 1 papildomą sukimą. 

• 4 iš eilės pralaimėję nemokami sukimai suteikia 2 papildomus nemokamus sukimus, kurių 

kiekvienas iš eilės einantis pralaimėjimas po 4 prideda 1 papildomą sukimą. 

• Nemokamų sukimų metu actekų laukinis simbolis gali atsirasti būgnuose iki 3 kartų.  

• Būgnuose išsukus daugiau nei 1 actekų laukinį simbolį, gaunamas +1x daugiklis. 

 

 

 

2.2301 „Romas ir Raideris“ („Rum and Raiders“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Romas ir Raideris – 5 būgnų, 4 eilučių bei 40 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus specialiuosius simbolius. 

• Išmokamas tik didžiausias bet kurios laimėjimo linijos laimėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Plataus Krašto Premijos lošimas („Broadside Bonus“) 

 

• 2 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Funkcijos pradžioje suteikiami 5 patrankos sviediniai. 

• Kiekvieno lošimo metu patranka iššauna 5 sviedinius, kurie atrakina skrynias su statymo 

daugikliais, kaukolių simboliais ar papildomais patrankos sviediniais. 

• Kaukolės simbolis padidina daugiklius. 

• Kai sunaikinami visi statiniai, gaunamas x100 daugiklis ir funkcija baigiasi. 

 

Laikyk ir Laimėk („Hold and Win“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Suteikiami 3 pradiniai sukimai ir vėliavos su skirtingomis daugiklių vertėmis. 

• Kai vėliavos ar įgulos bičiuliai išsukami ant būgnų, sukimų skaičius grąžinamas į pradinius 

3 sukimus. 

• Įgulos bičiulių simboliai atlieka skirtingą funkciją: 

• Kapitonas – šio simbolio vertė nuo 1 – 10. Kapitonas prie savo vertės prideda visų 

naujų verčių sumą, tada padvigubina atsitiktinio būgnuose esančių simbolių skaičiaus 

daugiklio vertę. 

• Papūga –  šio simbolio vertė nuo 1 – 10. Ši vertė pridedama prie visų kitų būgnuose 

esančių verčių. 

• 1-asis bičiulis – atsiranda su savo pradine daugiklių verte nuo 1 iki 10 ir tada prie 

savo vertės prideda visų tuo metu būgnuose esančių simbolių vertes. 

• Šaulys – atsiranda su savo pradine verte tarp 1 ir 10. Jis padvigubina atsitiktinio 

būgnuose esančių simbolių skaičiaus daugiklio vertę. Jis gali veikti tą patį simbolį 

daugiau nei vieną kartą. 

• Grogas – atsiranda su savo pradine verte tarp 1 ir 10. Jis atneša nuo 1 iki 4 romo 

butelių ir tada tiek kartų iš naujo aktyvuoja lentoje esančius anksčiau naudotus 

specialiuosius simbolius. 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Funkcija baigiasi, kai visi būgnai užpildomi bičiulių simboliais ir skiriamas x500 

daugiklis. 

 

 

 

2.2302 „Bumo Laikas“ („Boom Time“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bumo Laikas – 5 būgnų 3 eilučių bei 1 125 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėję simboliai krenta žemyn, o jų vietas užpildo nauji simboliai. 

• Visi sunaikinti simboliai pakeičiami atsitiktiniais simboliais. 

• Yra 2 papildomi horizontalūs būgnai, 2, 3, 4 būgno viršuje ir apačioje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus specialiuosius simbolius. 

• Jei pasibaigus laimėjimų kritimams būgne yra 1 lipnus laukinis, 2, 3, 4 būgnuose atsitiktinai 

atrenkami 2 - 5 simboliai ir tie simboliai išsprogdinami. 

• Jei pasibaigus laimėjimų kritimams, 2 būgne yra lipnūs laukiniai, 2 ,3, 4 būgnuose 

atsitiktinai atrenkami 2 - 5 simboliai ir tie simboliai pakeičiami į laukinius simbolius. 

• Esant daliniam laimėjimui, patobulintas laukinis gali padidinti daugiklį +1, +2 arba gali 

suteikti +1, +2 papildomus nemokamus sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15 ir 20 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu yra Sprogimo laiko skaitliukas.  

• Kiekvienas iš eilės einantis laimėjimas progresuos pagal skaitiklį, pakeliui rinkdamas 

laimėjimus. 

• Sprogimo laikas sukels būgnų užpildymą aukso luitais.  

• Kiekvienam luitui bus priskirtas statymo daugiklis.  

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus už 9000x statymas.  Galima rinktis įsigyti 10, 15 

ar 20 nemokamų sukimų už atitinkamą kainą. 

 

2.2303 „Dobilo Kasimas“ („Shamrock Miner“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 193 780 € 



 

 

 

Dobilo Kasimas – 5 būgnų 4 eilių ir 12 fiksuotų linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Grynųjų pinigų simboliai ir daugikliai visi surenkami nuo būgnų, jeigu tuo pačiu metu 

būgnuose iškrenta daugiau nei 1 laukinis simbolis ir grynųjų pinigų simbolis arba daugiklis. 

  

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 10, 15 ir 20 nemokamų sukimų. 

• Būgnų viršuje yra takelis, kuris bus suaktyvintas nemokamų sukimų metu.  

• Kas 4-tas vežimėlis įjungs 10 papildomų nemokamų sukimų.  

• Po pakartotinio įjungimo padidės atsitiktinių panaudotų laukinių daugiklių intervalas. 

• Kiekvienas iškritęs laukinis simbolis užpildo 1 vežimėlį.  

• Atsitiktinių laukinių simbolių daugikliai gali būti tokie: 

• Užpildžius 0-4 vežimėlių: x1, x2, x3.  

• Užpildžius 4 vežimėlius: x2, x4, x6.  

• Užpildžius 8 vežimėlius: x4, x8, x12.  

• Užpildžius 12 vežimėlių: x10, x20, x30. 

 

2.2304 „Motley Crue“ („Motley Crue“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Motley Crue – 5 būgnų ir 20 fiksuotų linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Už laiminčius simbolius išmokama, kai jie eina iš kairės į dešinę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.12 €  

Maks. 60 € 

Maksimali laimėjimo suma: 300 000  € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000  € 



• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 

• Grynųjų pinigų simboliai ir daugikliai visi surenkami nuo būgnų, jeigu tuo pačiu metu 

būgnuose iškrenta daugiau nei 1 laukinis simbolis ir grynųjų pinigų simbolis arba daugiklis. 

• Gyvas Laidas (Live Wire) prie būgnų prideda ne daugiau kaip 5 laukinius simbolius. 

• Atsitiktinai ant būgnų atsiradusių merginų simboliai gali turėti x1, x2 arba x5 daugiklį. 

  

Lošimo funkcijos: 

 

Laukinės Pusės Pakartotiniai Sukimai („Wild Side ReSpins“) 

 

• Nelaiminčio sukimo metu, bet kuriuo metu atsitiktinai gali įsijungti pakartotinių sukimų 

funkcija. 

• Pakartotiniai sukimai gali įsijungti iki 4 kartų. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai suteikia 6, 7, 8, 9 arba 10 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu gali būti suaktyvintas x2, x3, x5 arba x10 daugiklis. 

 

 

 

2.2305 „Rumpelstiltskino Turtų Mega keliai“ („Riches of Rumpelstiltskin 

Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rumpelstiltskino Turtų Mega keliai – nuo 2 iki 7 eilių – 1 ir  6 būgnuose ir nuo 3 iki 7 eilių – 2-5  

būgnuose bei 117 649 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus sklaidos ir paslapties simbolius. 

• Būgnai sukasi – viršutinė pirma eilutė sukasi iš dešinės pusės į kairę, o likusios eilutės 

sukasi iš viršaus į apačią. 

• Po būgnų sukimosi, išsuktos laiminčios simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užpildo 

kiti simboliai. 

• Max Mega keliai gali būti suaktyvinti bet kuriame sukime ir aktyvuoti 117 649 laimėjimo 

būdus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000  € 



 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Rumplino Pakartotiniai Sukimai („Rumple ReSpins“) 

 

• 5 arba daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja 3 pakartotinius sukimus. 

• Sklaidos ar stiprintuvo simboliai, pakarotinų sukimų metu, atstato pakartotinių sukimų 

skaičių į 3. 

 

Stiprintuvas („Boosters“) 

 

• „Life Boost“ – jeigu per tris sukimus, neišsukamas sklaidos simbolis, suteikiama papildoma 

gyvybė, kuri suteikia 1 papildomą sukimą. Galima gauti iki 3 papildomų gyvybių.  

• „Reels Boost“ – būgnai gali būti padidinti iki 8 simbolių aukščio.  

• „Multiplier Boost“ – suteikiamas daugiklis (+1 kiekvieną kartą), kuris padidina visų 

sklaidos simbolių vertę. Daugikliai skiriami tokia tvarka: x2, x3, x4.  

• „Prize Boost“ – padidina visas sklaidos simbolių vertes ir padvigubina laimėtą sumą.  

 

 

 

2.2306 „Kalėdinis Aukso Kasėjas“ („Christmas Gold Digger“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kalėdinis Aukso Kasėjas –5 būgnų 3 eilių bei 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus gryno aukso ir brangakmenių 

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Auksiniai Laikyk ir Laimėk Pakartotiniai Sukimai („Gold Hold & Win ReSpins“) 

 

• 5 arba daugiau gryno aukso simbolių aktyvuoja 3 pakartotinius sukimus. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 25 € 

Maksimali laimėjimo suma: 205 750 € 



• Gryno aukso simboliai, pakarotinų sukimų metu, atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3. 

 

Būgnų Stiprintuvas („Reel Boosters“) 

 

• Surinkus 3 tos pačios spalvos brangakmenius, suaktyvinama funkcija: 

• 3 mėlynų brangakmenių simboliai atrakina papildomą eilutę. Maksimalus pridėtų 

eilučių skaičius – 3. 

• 3 žalių brangakmenių simboliai padidins pinigines vertes. 

• 3 raudonos spalvos simboliai suteiks papildomą pakartotinį sukimą, o kaskart iš 

naujo nustatant skaitiklį, bus padidinta po sukimo laimėta suma. 

• 3 purpuriniai brangakmenių simboliai suteiks daugiklį. Už pirmuosius 3 

„purpurinius brangakmenius“ bus skiriamas 2x daugiklis, už kitus 3 – 5x daugiklis, 

o už 3 galutinius – 10x daugiklis. 

 

Aukso Kasimo Modifikatorius („Gold Diger Modifier“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu gali būti panaudojami aukso kasimo ginklai: 

• Dinamitas – pavirsta į 3 – 5 laukinius simbolius; 

• Kirtiklis – pavirsta į gryno aukso simbolius; 

• TNT stūmoklis – paverčia mažų verčių simbolius į vieną gerai apmokamą simbolį. 

 

 

 

2.2307 „Gausus Majų Chaosas“ („Mayan Multi Mayhem“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gausus Majų Chaosas – 7 x 7 tinklelio ir 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimas suteikiamas, kai 5 ar daugiau simbolių yra greta horizontaliai arba vertikaliai. 

• Simboliai, už kuriuos skiriamas laimėjimas, sprogsta ir jų vietas užpildo nauji simboliai. 

• Skirtingų simbolių grupių laimėjimai sudedami. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Laukinis simbolis, nukritęs į totemo zoną, gali suteikti daugiklį. 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 12 € 

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 



Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4, 5, 6 arba 7 premijos simboliai atitinkamai suteikia 8, 10, 12, 15 arba 20 nemokamų 

sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu, po kiekvieno sukimo, bus pašalinami daugikliai (po 1 sukimo x2, 

po 2 – x3, po 3 – x4 ir t.t.). 

• Kiekvieną kartą, nemokamų sukimų metu, iškritus premijos simboliui, suteikiamas 1 

papildomas nemokamas sukimas. 

 

 

 

2.2308 „Notingemo Šerifas 2“ („Sheriff of Nottingham 2“) 
 

 

Notingemo Šerifas 2 – 5 būgnų, 3 eilių bei 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pinigų simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Šerifo Pakartotiniai Sukimai („Sheriff Respins“) 

 

• 3 pinigų simboliai aktyvuoja 3 pakartotinius sukimus. 

• Pinigų arba linksmų vyrų simboliai pakarotinų sukimų metu atstato pakartotinių sukimų 

skaičių į 3. 

• Pakartotinių sukimų pabaigoje, jei būgnuose užfiksuoti 5 linksmų vyrų simboliai, 

suteikiamas x5 daugiklis. 

• Paslaptingas linksmų vyrų simbolis gali aktyvuoti vieną iš funkcijų: 

• „Will Scarlet“ – atidaro dešinįjį būgną. Suteikia x1 statymą. 

• „Friar Tuck“ – atidaro kairįjį būgną. Suteikia x1 statymą. 

• „Little John“ – visi laimėjimai padvigubinami. Suteikia x1 statymo daugiklį.  

• „Maid Marian“ – suteikia papildomą gyvybę ir x1 statymo daugiklį.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 37,5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 244 950 € 



• „Robin Hood“ – nuolat pasikartojantis būgnuose x1 arba x2 daugiklis.  

 

Modifikatoriai („Modifiers“) 

 

• „Wanted Spin“– iškritęs šerifo simbolis išmokės bet kurią pinigų simbolio vertę. 

• „Bonus“– suteikia šerifo pakartotinio sukimo premiją. 

• „Sheriff Wild“– būgnuose iškrenta 4 – 10 laukinių simbolių. 

• „Win Spin“– suteikia sukimą, kuris garantuoja laimėjimą. 

• „Mystery Symbols“– paslapties simbolis, kuris pridedamas prie būgnų, virsta bet kokiu 

simboliu, už kurį išmokamas laimėjimas. 

• „Stacked Wilds“– lipnus laukinis simbolis visuomet iškris ekrane kaip x1 daugiklis, kuris 

bus sumuojamas. 

 

Premijos Pirkimas („Bonus Buy“) 

 

• Yra galimybė įsigyti premiją už 75x arba 150x bendras statymas. 

 

 

 

2.2309 „Žvaigždės ir Saldainiai Laikyk ir Laimėk“ („Stars n' Sweets Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žvaigždės ir Saldainiai Laikyk ir Laimėk – 5 būgnų, 3 eilių bei 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų sukimų ir žvaigždės 

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Saldūs, Lipnūs, Laukiniai Nemokami Sukimai („Sweet Sticky Wild Free Spins“) 

 

• 3 nemokamų sukimų simboliai aktyvuos nemokamu sukimų funkciją su 8 sukimais. 

• Laukiniai simboliai turės 2x, 3x arba 5x daugiklį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 80 € 

Maksimali laimėjimo suma: 206 240 € 



• Laukiniai simboliai taps lipniais simboliais. 

• Laukinių simbolių daugikliai sumuojami. 

• Pagrindinio lošimo metu, būgnuose iškritus dviem nemokamų sukimų simboliams, bet 

kuriuo metu gali įsijungti meteoritų lietus, kad į būgnus pridėtų +1 nemokamų sukimų 

simbolį ir taip būtų suaktyvinta nemokamų sukimų funkcija. 

 

Laikyk ir Laimėk („Hold & Win“) 

 

• 5 arba daugiau grynųjų pinigų žvaigždžių simbolių aktyvuoja 3 pakartotinius sukimus. 

• „Minor“, „Major“ ir „Grand“ prizo žvaigždės gali iškristi per funkciją: 

• „Minor“ – 30x bendras statymas. 

• „Major“ – 50x bendras statymas. 

• „Grand“ – 200x bendras statymas. 

• Žvaigždės simbolio vertės yra atsitiktinės vertės nuo 1x iki 200x bendras statymas. 

• Šioje funkcijoje lošiama su dviem UFO simboliais – rinkėju ir mokėtoju. 

 

 

 

2.2310 „Karšta Laukinė Zona“ („Hot Zone Wild“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karšta Laukinė Zona – 6 būgnų, 3 eilių bei 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 arba 4 premijos simboliai ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų, suaktyvina atitinkamai 6 arba 8 

nemokamus sukimus. 

• Laukinis simbolis gali padidinti daugiklį 2x, 3x, 5x, 10x. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 12 € 

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 



• Surinkti laukiniai simboliai „karštos zonos“ būgnuose, suteiks 4 papildomus nemokamus 

sukimus. 

 

2.2311 „Drakono Ugnis: Auksinis Kamerinis Laikyk ir Laimėk“ („Dragonfire: 

Chamber of Gold Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drakono Ugnis: Auksinis Kamerinis Laikyk ir Laimė – 5 būgnų, 5 eilių bei 50 laimėjimo linijų 

lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Išsiskiriančių Laukinių Pakartotiniai Sukimai („Splitting Wilds ReSpins“) 

 

• Iškritęs vienas ar daugiau išsiskiriančių laukinių simbolių (vėliau šis simbolis pasidalins į 

du vaikštančius laukinius simbolius) aktyvuoja pakartotinio sukimo funkciją. 

• Vaikščiojantiems laukiniams simboliams suteikiami daugikliai, kurie su kiekvienu ėjimu 

daugėja x1, tačiau ne daugiau, kaip iki x3. 

 

Drakono Ugnies Pakartotiniai Sukimai Laikyk ir Laimėk („Dragonfire Respins Hold & Win“) 

 

• 5 drakono kiaušinio simboliai aktyvuoja 3 pakartotinius sukimus. 

• Drakono kiaušinio simboliai pakarotinų sukimų metu atstato pakartotinių sukimų skaičių į 

3. 

• Drakono kiaušinis skiria pinigines vertes arba vieną iš prizų: 

• „Minor“ – 20x bendras statymas. 

• „Major“ – 100x bendras statymas. 

• „Grand“ – 500x bendras statymas. 

• Galimos drakono kiaušinio simbolio vertės: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 10x, 12x, 15x, 20x, 

50x, 100x, 500x. 

• Kolekcininkas: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 12.5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 214 525 € 



• Šios funkcijos metu iš būgnų bus surinktos bei pašalintos visos piniginės vertės ir 

kaupiamos dešinėje pusėje virš būgnų. 

• Vėliau visos piniginės vertės bus pridedamos prie bendro laimėjimo. 

• Drakono ugnies daugiklis: 

• 2-110x daugiklis. 

• Daugikliai didės +1 kiekvieno pakartotinio sukimo metu. 

• Yra galimybė įsigyti funkciją, už 100 x bendras statymas arba 250 x bendras statymas. 

 

 

 

2.2312 „Tropinė Bonanza“ („Tropical Bonanza“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tropinė Bonanza – 6 būgnų, 5 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Griūties funkcija („Tumble frature“) 

 

• Laiminčios simbolių kombinacijos išnyksta iš būgnų, likę simboliai krenta į būgnų apačią, o 

nauji simboliai iš viršaus užpildo jų vietas. 

 

Laimingos Valandos Modifikatorius („Happy Hour Modifiers“) 

 

• Užpildžius kokteilio taurę suteikiami 8 nemokami sukimai. 

• Vaisių daugiklis – nuo x2 iki x20 daugiklis. 

• Galimos vaisių daugiklio vertės (pagrindinio lošimo metu): 2x, 3x, 4x, 5x, 8x, 10x ir 20x. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus. 

• Nemokamų sukimų metu galimos griūties ir laimingos valandos modifikatoriaus funkcijos. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 37.5 € 

Maksimali laimėjimo suma: 203 300 € 



• Galimos vaisių daugiklio reikšmės (nemokamų sukimų funkcijos metu) gali būti: 2x, 3x, 4x, 

5x, 8x, 10x, 20x, 30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 80x, 90x ir 100x. 

• Funkcijos metu papildomas premijos simbolis, kuris iškris būgnuose, suteiks iki 5 

papildomų nemokamų sukimų. 

• Yra galimybė suaktyvinti nemokamų sukimų funkciją, pagrindinio lošimo metu, ją įsigijus 

už 75x visas statymas. 

 

Kokteilio Stiklinės Paleidiklis („Cocktail Tumbler Trigger“) 

 

• Pagrindinio lošimo metu, po kiekvieno laimėjimo, kokteilių taurė palaipsniui pildysis. 

• Užpildžius visą taurę, bus suaktyvinta nemokamų sukimų funkcija su 8 nemokamais 

sukimais. 

 

 

2.2313 „Kiaulės Taupyklės Mega keliai“ („Piggy Bank Megaways“) 
 

 

 

Kiaulės Taupyklės Mega keliai – 6 būgnų, 3-7 eilių ir 117 649 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje.  

• Laiminčios simbolių kombinacijos sprogsta ir išnykta iš būgnų, o jų vietas užpildo nauji 

simboliai. 

• Laukinis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Turtingos Kiaulės Taupyklės Pakartotiniai Sukimai („Piggy Rich Cash Respins“) 

 

• 5 ar daugiau sklaidos simbolių suaktyvina funkciją su 3 pakartotiniais sukimais. 

• Funkcijos metu papildomai išsukamas sklaidos simbolis grąžina į pradinius 3 pakartotinius 

sukimus. 

• Sklaidos simboliais užpildytas būgnas suteikia atitinkamo dydžio daugiklį. 

• Yra galimybė įsigyti funkciją už 50x statymo suma. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 20 € 

Maksimali laimėjimo suma: 240 000 € 



 

 

2.2314 „Vandenyno Medžiotojas“ („Ocean Hunter“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vandenyno Medžiotojas – 5 būgnų, 3 eilių ir 20 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir deguonies baliono 

simbolius. 

• Ryklio simboliai prie būgnų prideda 4 laukinius simbolius. 

• Ryklio simboliai pridėtiems laukiniams simboliams gali suteikti iki 4x daugiklį. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai, iškritę 1, 3 ir 5 būgnuose, suaktyvina 15 nemokamų sukimų. 

• Nemokamų sukimų metu yra 4 būgnų rinkiniai, kurie po vieną atrakinami surinkus vis po 

10 deguonies balionų simbolių. 

• Atrakinus būgnų rinkinį pridedami +2 papildomi nemokami sukimai. 

• Sklaidos simbolis, iškritęs 1, 3 ir 5 būgnuose, pridės +3 papildomus nemokamus sukimus. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus, nusipirkus premiją už 100x bendras statymas. 

 

Papildomas Masalo Statymas („Extra Bait Bet“) 

 

• Papildomas masalas yra šalutinis statymas, kuris padeda suaktyvinti laukinį pasiutimą ir 

nemokamus sukimus. 

• Šalutinis statymas prie būgnų prideda 50% kiekvieno sukimo vertės. 

• Sklaidos simboliai padvigubinami ir gali iškristi, kad padėtų suaktyvinti premiją. 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.30 €  

Maks. 90 € 

Maksimali laimėjimo suma: 92 280 € 



2.2315 „Vilius Telis ir Laukinė Strėlė Laikyk ir Laimėk“ („William Tell & The Wild 

Arrows Hold & Win“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vilius Telis ir Laukinė Strėlė Laikyk ir Laimėk – 5 būgnų, 3 eilių ir 25 laimėjimo linijų lošimo 

automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus pakartotinio sukimo simbolius. 

• 5 Viliaus laukinės strėlės simboliai bet kurio sukimo metu gali pasikeisti į laukinį simbolį. 

• Bet kurio sukimo metu visi mažos vertės simboliai gali būti pašalinti iš būgnų. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Vilius Telis ir Laukinė Strėlė Laikyk ir Laimėk  funkcija („William Tell & The Wild Arrows 

Hold & Win“) 

 

• 5 arba daugiau pakartotinio sukimo simbolių aktyvuoja funkciją su 3 pakartotiniais 

sukimais. 

• Funkcijos metu iškritę pakartotinio sukimo simboliai nustato funkciją iš naujo (į 3 pradinius 

sukimus). 

• Galimi daugikliai: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 15x, 20x, 50x ir 100x. 

• Funkcijos metu gali iškristi prizai: 

• „Minor“ – 20x visas statymas; 

• „Major“ – 50x visas statymas; 

• „Grand“ – 100x visas statymas. 

• Yra galimybė įsigyti funkciją už 60x bendras statymas. 

 

Išskirta-Zona („Split-Zone“) 

 

• Bet kuriuo metu strėlei pataikius į būgnus, būgnai išsiskiria į 4 dalis (būgnai gali būti su 

pakartotinio sukimo simboliais, kurie turi savo daugiklius arba būgnai gali būti tušti). 

• Kiekviena kartą, jei padalintuose būgnuose yra pakartotinio sukimo simbolis, sukimų 

skaičius atnaujinamas į pradinį skaičių – 3. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 200 € 

Maksimali laimėjimo suma: 107 000 € 



 

2.2316 „Sidabrinių Pasakų Mega keliai“ („Tales of Silver Megaways“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sidabrinių Pasakų Mega keliai – 1 ir 6 būgnuose nuo 2 iki 7 eilių, 2 – 5 būgnuose nuo 3 iki 7 eilių ir 

117 649 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kaskados Laimėjimai („Cascading Wins“) 

 

• Laiminčios simbolių kombinacijos pašalinamos iš būgnų, o jų vietas užima nauji simboliai. 

• Funkcija baigiasi, kai nebelieka laiminčių simbolių kombinacijų būgnuose. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 4 premijos simboliai aktyvuoja 12 nemokamų sukimų. 

• Kiekvienas papildomas premijos simbolis suteikia papildomus +5 nemokamus sukimus. 

• Papildomi +5 arba +10 nemokamų sukimų gali būti suteikti, kai pirmoje eilutėje iškrenta 

atitinkamai 3 arba 4 premijos simboliai. 

• Nemokamų sukimų metu yra 1x daugiklis, kuris po kiekvieno laimėjimo daugėja x1. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamus sukimus, įsigyjant juos už 75x visas statymas. 

 

 

 

2.2317 „Pakabink Juos Beprotiškai“ („Hook 'Em Up Frenzy“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 3 € 

Maksimali laimėjimo suma: 225 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.30 €  



 

 

 

Pakabink Juos Beprotiškai – 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• Laukinis boso simbolis turi daugiklį, kuris gali didėti iki 243x. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Eik Žvejoti Sukimai („Go Fishin‘ Spin“) 

 

• Funkcijos metu būgnuose iškrenta iki 3 laukinių boso simbolių; 

• Laukinis boso simbolis didina daugiklį. 

• Maksimalus daugiklių skaičius yra 27x. 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai ant 1, 3 ir 5 būgnų, aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• 2 laukinio boso simboliai funkcijos metu suaktyvina x2 daugiklį. 

• Ant to pačio būgno iškritęs dar vienas laukinis boso simbolis padidins daugiklį iki x3. 

• Daugikliai gali daugintis tarpusavyje iki x243. 

• Yra galimybė įsigyti nemokamų sukimų funkciją, kuri kainuoja 100x bendras statymas. 

 

 

 

2.2318 „Saulės Galia™: Svarogas“ („Power of Sun™: Svarog“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saulės Galia™: Svarogas – 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

Maks. 6 € 

Maksimali laimėjimo suma: 221 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę, ant iš eilės einančių būgnų. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Grynųjų Pinigų Begalybė™ („CASH INFINITY™“) 

 

• Už grynuosius begalybės pinigų simbolius skiriami daugikliai: 1x-10x, 12x ir 15x statymo 

suma, kurią galima laimėti tik premijos lošime. 

 

Lipnus Iki Begalybės™ Simbolis („STICKY TO INFINITY™ SYMBOLS“) 

 

• Lipnus iki begalybės simbolis padidina tikimybę aktyvuoti funkciją – „Laikykite 

Džekpotą“. 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti „MINOR“ ir „MAJOR“ simboliai, kurie suteiks 

atitinkamus prizus. 

• Kolekcionieriaus simbolis kaupia visas grynųjų ir grynųjų iki begalybės simbolių vertes su 

1-20x daugikliais.  

• Surinkus 15 premijos simbolių, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu lošėjas turi atspėti simbolio spalvą, pasirinkdamas vieną iš dviejų 

simbolių. 

 

 

 

2.2319 „Karštas Lizdas Paslaptingas™ Džekpoto Džokeris“ („Hot Slot™ Mystery 

Jackpot Joker“) 
 

 

 

 

 

 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 



 

Karštas Lizdas Paslaptingas™ Džekpoto Džokeris – 3 būgnų, 3 eilių ir 5 laimėjimo linijų lošimo 

automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių 3 vienodų simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę ant iš eilės einančių 

būgnų. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir specialiuosius simbolius. 

• Už 3 sklaidos simbolius būgnuose lošėjui suteikiamas išmokėjimas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Paslaptingo Džokerio Džekpotas („Mystery Joker Jackpot“) 

 

• 9 Paslaptingo Džokerio Džekpoto simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti MINOR, MAJOR, JOKER arba GRAND Džekpoto 

simbolis, už kurį skiriami atitinkamai daugikliai: 15x-100x, 100x-300x, 300x-600x arba 

1000x lošėjo statymas.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka spėjimą neteisingai. 

 

 

2.2320 „9 Monetos™ Didysis Auksinis Leidimas“ („9 Coins™ Grand Gold 

Edition“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 Monetos™ Didysis Auksinis Leidimas – 3 būgnų, 3 eilių lošimo automatas. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 



Lošimo taisyklės: 

 

• Prizai laimimi tik premijos lošime. 

• CASH INFINITY™ simboliai užfiksuojami būgnuose iki premijos lošimo. 

• Išsukti CASH INFINITY™ simboliai viduriniame būgne padidina tikimybę greičiau 

aktyvuoti premijos lošimą.  

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai 3 premijos simboliai išsisuka ant vidurinių būgnų. 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Grynųjų pinigų simbolis suteikia 1x-10x daugiklį, o Cash Infinity™ simbolis suteikia 5x-

15x daugiklį. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti MINI, MINOR ir MAJOR simboliai, kurie suteiks 

atitinkamus Džekpoto prizus. 

• Kolekcionieriaus simbolis kaupia visas grynųjų ir grynųjų iki begalybės simbolių vertes ir 

jas padaugina iš 1-9x. 

• Surinkus 9 premijos simbolius, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka spėjimą neteisingai. 

 

 

2.2321 „Deganti Saulė™“ („Burning Sun™“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deganti Saulė™ – 4 būgnų, 4 eilių lošimo automatas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami bent už 10 vienodų simbolių kombinacijų būgnuose. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Kai būgnuose išsukami 4 arba 5 grynųjų pinigų simboliai, jie lieka būgnuose padidindami 

tikimybę greičiau aktyvuoti premijos lošimą. 

• Išmokėjimai skiriami už didesnės vertės simbolių derinį. 

• Paslapties ir Džekpot paslapties simboliai, išsukti kartu su lipniu iki begalybės simboliu, 

padidina tikimybę greičiau aktyvuoti premijos lošimą. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai bent 6 premijos simboliai išsukami ant būgnų. 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Kiekvienas papildomas premijos simbolis grąžina pakartotinių sukimų skaičių į pradinius 3. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Grynųjų pinigų simbolis suteikia 1x-10x, 12x ir 15x daugiklį. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti MINI, MINOR ir MAJOR simboliai, kurie suteiks 

atitinkamus Džekpoto prizus. 

• Kolekcionieriaus simbolis kaupia visas grynųjų simbolių vertes ir jas padaugina iš 1-20x. 

• Surinkus 16 premijos simbolių, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių – lošėjas turi atspėti 

simbolio spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka spėjimą neteisingai. 

 

 

 

2.2322 „Karštas Lizdas™: Magiški Perlai“ („Hot Slot™: Magic Pearls“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  



 

 

 

Karštas Lizdas™: Magiški Perlai – 5 būgnų, 5 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami bent už 10 vienodų simbolių būgnuose. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį. 

• Kai būgnuose išsukami 3, 4 arba 5 premijos simboliai, jie vienam sukimui lieka būgnuose 

padidindami tikimybę greičiau aktyvuoti premijos lošimą. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai bent 6 premijos simboliai išsukami ant būgnų. 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Kiekvienas papildomas premijos simbolis grąžina pakartotinių sukimų skaičių į pradinius 3. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Grynųjų pinigų simbolis suteikia 1x-10x bendras statymas daugiklį. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti MINI, MINOR ir MAJOR simboliai, kurie suteiks 

atitinkamus Džekpoto prizus. 

• Dvigubo kolekcionieriaus simbolis kaupia visas grynųjų, kolekcionieriaus ir dvigubo 

kolekcionieriaus simbolių vertes ir jas padvigubina. 

• Surinkęs 25 premijos simbolius lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka spėjimą neteisingai. 

 

 

 

2.2323 „Karštas Lizdas™: Magiškos Bombos“ („Hot Slot™: Magic Bombs“) 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 250 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 



 

 

 

 

 

Karštas Lizdas™: Magiškos Bombos – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių 3 vienodų simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę ant iš eilės einančių 

būgnų. 

• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir specialiuosius simbolius. 

• Nemokamų sukimų kolekcionieriaus simbolis, išsuktas kartu su begalybės rinkimo simboliu 

užfiksuojamas būgnuose iki nemokamų sukimų funkcijos pradžios. 

• Nemokamų sukimų kolekcionieriaus simbolio vertė kiekvieną karta padidėja 1, kai 

būgnuose išsukamas sklaidos simbolis. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3, 4 arba 5 sklaidos simboliai aktyvuoja atitinkamai 10, 20 arba 30 nemokamų sukimų su 

pagrindiniame lošime sukaupta nemokamų sukimų kolekcionieriaus simbolių verte. 

• Funkcijos metu pasirodęs +3FS simbolis suteikia + 3 papildomus nemokamus sukimus. 

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka neteisingą spėjimą. 

 

 

 

2.2324 „9 Monetos™ 1000 Leidimas“ („9 Coins™ 1000 Edition“) 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 600 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 



 

 

9 Monetos™ 1000 Leidimas – 3 būgnų, 3 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Prizai laimimi tik premijos lošime. 

• CASH INFINITY™ simboliai užfiksuojami būgnuose iki premijos lošimo funkcijos. 

• Išsukti CASH INFINITY™ simboliai viduriniame būgne padidina tikimybę greičiau 

aktyvuoti premijos lošimą.  

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai 3 premijos simboliai išsisuka ant vidurinės eilutės. 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Grynųjų pinigų simbolis suteikia 1x-5x daugiklį, o Cash Infinity™ simbolis suteikia 5x-10x 

daugiklį. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti MINI, MINOR ir MAJOR simboliai, kurie suteiks 

atitinkamus džekpoto prizus. 

• Surinkus 9 premijos simbolius, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka neteisingą spėjimą. 

 

 

 

2.2325 „9 Degančios Žvaigždės™“ („9 Burning Stars™“) 

Maksimali laimėjimo suma: 100 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 



 

 

9 Degančios Žvaigždės™ – 3 būgnų, 3 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami bent už 5 vienodus simbolius būgnuose. 

• Daugiklio simbolis padaugina laimėjimą: 2x, 3x, 5x, 7x arba 10x.  

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Matrica („Bonus Matrix“) 

 

• Išsuktas būgnuose grynųjų pinigų simbolis (su savo verte), persikelia į tuščią premijos 

matricos lauką. 

• Visos surinktos grynųjų pinigų vertės matricoje, premijos lošimo metu, perkeliamos į būgnų 

vidurį. 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai užpildoma grynųjų pinigų rinkimo matrica. 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Grynųjų pinigų simbolis suteikia 1x-10x, 12x ir 15x daugiklį. 

• Funkcijos metu būgnuose gali atsirasti MINI, MINOR ir MAJOR simboliai, kurie suteiks 

atitinkamus džekpoto prizus. 

• Kolekcionieriaus simbolis kaupia visas grynųjų simbolių vertes ir atsitiktinai jas padaugina 

iš 1-9x. 

• Surinkus 9 premijos simbolius, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka spėjimą neteisingai. 

 

 

 

2.2326 „Kaitinanti Karalystė™ Bizonas“ („Sizzling Kingdom™ Bison“) 

Maksimali laimėjimo suma: 150 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitinanti Karalystė™ Bizonas – 6 būgnų, 4 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laimėjimai suteikiami bent už 3 vienodus simbolius būgnuose. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir premijos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laikykite Džekpotą Premija („HOLD THE JACKPOT BONUS“) 

 

• 6 premijos simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Premijos funkcija pradedama su pradiniais 3 pakartotiniais sukimais. 

• Kiekvienas premijos simbolis funkcijos metu atstato pakartotinių sukimų skaičių į 3. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi premijos 

simboliais. 

• Grynųjų pinigų simbolis suteikia 1x-10x daugiklį. 

• Bet kuriuo metu gali būti išsukamas kolekcininko simbolis, kuris kaups grynųjų pinigų 

vertes, kol pasieks atgalinį skaičiavimą nuo 10 iki 0. 

• Kartais kolekcionieriaus simbolis gali būti modifikuotas į grynųjų pinigų simbolį su 1x 

daugikliu. 

• „Countdown Booster“ simboliai padidina kolekcionieriaus vertę iki 3.  

• Begalybės rinkimo simboliai pakeičia kolekcionieriaus simbolio atgalinio skaičiavimo vertę 

į begalybę. 

• Grynųjų pinigų lietaus simboliai prideda 4 grynųjų pinigų simbolius prie žemiau esančio 

būgno.  

• Išsukus simbolį „Gallop“, jam priskiriama atsitiktinė daugiklio vertė nuo 2x iki 10x. 

„Gallop“ simbolis juda būgnuose pridėdamas prie jų grynųjų pinigų simbolius arba 

padaugindamas grynųjų pinigų simbolių vertes.  

• „Level Up“ simbolis padidina didžiojo džekpoto lygį iki 4, o pats „Level Up“ simbolis 

pasiverčia į grynųjų pinigų simbolį su 1x daugikliu. 

• Surinkus 30 premijos simbolių, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 



 

• 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai atitinkamai suteikia 8, 15, 25 arba 100 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu papildomai išsukti 2, 3, 4, 5 arba 6 sklaidos simboliai suteikia papildomus 

5, 8, 15, 25 arba 100 nemokamų sukimų.  

• Pinigų arba limpančių pinigų simboliai suteikia 1x-10x didesnį nei lošėjo statymas prizą. 

• Kolekcionierius kaupia visas grynųjų pinigų ir lipnių grynųjų pinigų vertes iki begalybės. 

 

Laukinis Siautėjimas („Wild Rampage“) 

 

• Funkciją aktyvuoja 2 laukiniai simboliai. 

• Suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

• Kiekvienas laukinis simbolis atstato sukimų skaičių į 3. 

• Premija baigiasi, kai visi pakartotiniai sukimai išnaudojami arba būgnai užpildomi 

laukiniais simboliais. 

• „Level Up“ simbolis padidina funkcijos lygį iki 4, o pats „Level Up“ simbolis pasiverčia į 

laukinį simbolį. 

• Surinkus 24 laukinius simbolius, lošėjas laimi didįjį džekpoto prizą.  

 

Lošimo funkcija („Gambling feature“) 

 

• Lošimo funkcija suteikia galimybę padvigubinti laimėtą sumą. 

• Lošimo funkcijos metu, pasirinkdamas vieną iš dviejų simbolių, lošėjas turi atspėti simbolio 

spalvą. 

• Lošimo funkcijoje yra 7 lošimo etapai. 

• Lošimo funkcija baigiasi, kai lošėjas atlieka spėjimą neteisingai. 

 

 

 

2.2327 „Nelogiška“ („Illogicool“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nelogiška – 6 būgnų, 6 eilių ir 46 656 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Laiminčios simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus bėdų funkcijos simbolius, premijos 

arba sklaidos simbolius. 

• Bėdos simboliai tam tikrose srityse pakeičia visus simbolius į tos pačios rūšies išmokos 

simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Kritimai („Free Drops“) 

 

• 3, 4, š arba 6 premijos simboliai suaktyvina nemokamų kritimų funkciją su atitinkamai 10, 

15, 20 arba 25 nemokamais kritimais. 

• Iškritus papildomiems kietų būgnų funkcijos simboliams suteikiami 1, 2 arba 5 papildomi 

nemokami kritimai. 

• 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 super premijos simboliai suteikia x5, x10, x15, x20, x25 arba x30 

laimėjimų daugiklį. 

 

 

 

2.2328 „Paslaptinga Orbita“ („Mystic Orbs“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaptinga Orbita – 5 būgnų ir 5 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių grupę sudaro 5 arba daugiau identiškų simbolių kombinacijos, laukiniai 

simboliai arba orbitos simboliai, kurie yra sujungti vertikaliai arba horizontaliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus orbitos simbolius. 

• Orbitos simboliai, neįeinantys į laiminčias kombinacijas, sprogsta, kartu panaikindami 

gretimus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Funkcijos Eilė („Feature Row“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Funkcijos eilė užpildoma 5 pradinėmis funkcijomis, kurios po suaktyvinimo pašalinamos iš 

eilės, o jų vietas užpildo naujos. 

• Galimos funkcijos: 

• Papildoma gyvybė – nesusidarius laiminčių simbolių deriniams, ši funkcija papildo 

būgnus papildomais simboliais. 

• Bonus – aktyvuoja premijos lošimą. 

• Orbitos išmokėjimas – išmoka reikšmę, padaugintą iš statymo. 

• Pagerinimas – pagerina visus simbolius didesnės vertės simboliais arba pakeičia 

juos į laukinius simbolius. 

• Daugiklis – prideda savo reikšmę prie bendro daugiklio. 

• Orbitos apsiaustis – visi simboliai aplink orbitos simbolį pakeičiami. 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 5 orbitos simboliai suaktyvina funkciją, o papildomi orbitos simboliai, surinkti funkcijos 

metu, prideda papildomų kritimų skaičių. 

 

 

 

2.2329 „Ramiojo Vandenyno Auksas“ („Pacific Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ramiojo Vandenyno Auksas – 6 būgnų ir 4 eilių ir nuo 4 096 iki 262 144 laimėjimo būdų lošimo 

automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Vaiduoklių dėžė surenka visus laimėjimą sudarančius simbolius. Kai nėra papildomų 

laimėjimų, vaiduoklių dėžė sprogsta ir atskleidžia savo turinį. 

• Laukinis simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus Ramiojo Vandenyno bangos, 

Energijos krūvos, vaiduoklio dėžės ir premijos simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Ramiojo Vandenyno Nemokamas Premijos Lošimas („Pacific Wave  Free Bonus Gambling“) 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 3 ar daugiau premijos simbolių suaktyvina funkciją. 

• Vaiduoklio dėžė gali būti aktyvi ir nemokamų kritimų metu. 

 

 

 

2.2330 „Fenikso Kapinės“ („Phoenix Graveyard“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fenikso Kapinės – 5 būgnų ir 3 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę 

• Laukinis simbolis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus laukinį arba premijos simbolį.   

• Lošimo metu visos simbolių pozicijos būgnuose gali būti padalintos. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Feniksas („Phoenix“) 

 

• Pakartotinių sukimų ir nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai peršoka į naujas vietas. 

 

Staigi Mirtis („Sudden Death“) 

 

• Simbolių pozicijos atsitiktinai padalijamos. 

 

Giltinė („Grim Reaper“) 

 

• Vaikščiojantis laukinis simbolis suaktyvina pakartotinius sukimus, padalina didelės vertės 

simbolius ir įveikia fenikso laukinius simbolius. 

 

Mūšis („Battle“) 

 

• Kai fenikso ir giltinės simboliai išsukami greta, aktyvuojama mūšio funkcija.  

• Funkcijos metu gali būti padvigubintas daugiklis arba pridedamas papildomas laukinis 

simbolis. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



Nemokamas Premijos Lošimas („Free Bonus Gambling“) 

 

• 3, 4 arba 5 premijos simboliai suaktyvina atitinkamai 6, 8 arba 10 nemokamų sukimų su 

atitinkamai 1, 2 arba 3 laukiniais simboliais. 

 

 

 

2.2331 „Nitropolis 3“ („Nitropolis 3“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nitropolis 3 – 6 būgnų, išsiplečiančių nuo 4 iki 8 eilių ir 4096–262 144 laimėjimo būdų lošimo 

automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus premijos, super premijos, abiejų 

krypčių, perdėliojimo ir nitro funkcijos simbolius. 

• Už laiminčias simbolių kombinacijas išmokama iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3, 4, 5 arba 6 premijos simboliai suteikia 8, 12, 16 arba 20 sukimų. 

• Premijos simbolių ir super premijos simbolių derinys suaktyvina super premijos lošimą, 

kuris lošiamas 8 eilutėse su abiejų krypčių išmokėjimais už laiminčius simbolius. 

 

Perdėliojimas („Redrop“) 

 

• Premijos simboliai ir funkcijos nitro simboliai lieka būgnuose, kol visi kiti likę simboliai 

sukami iš naujo. 

 

 

 

2.2332 „Koba“ („Coba“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

 

 

 

 

 

 

Koba – 7 būgnų, nuo 6 iki 7 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Judančios gyvatės per būgnus pakeičia simbolius į viena ir tą patį simbolį, taip sukurdamos 

daugiau laiminčių simbolių kombinacijų. 

• Dviejų gyvačių susikirtimas būgnuose sukuria x2 laukinio simbolio daugiklį. 

• Daugikliai dauginami tarpusavyje. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• Premijos lošimas prasideda, kai būgnuose pasirodo visos 6 gyvatės. 

 

 

 

2.2333 „Propaganda“ („Propaganda“) 
 

 

 

 

 

 

 

Propaganda – 6 būgnų ir 6 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Laiminčių simbolių grupės sukuria laukinį simbolį. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Jeigu laiminčią simbolių grupę sudaro keli laukiniai simboliai, jie sujungiami į laukinį 

daugiklio simbolį. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos, nemokamų kritimų ir super 

premijos simbolius. 

• Laiminčią simbolių kombinaciją sudaro 5 ar daugiau tų pačių simbolių, kurie sujungiami 

vertikaliai arba horizontaliai. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 premijos simboliai suaktyvina funkciją. 

• Funkcijos metu iškritę 3 premijos simboliai suteikia papildomus nemokamus kritimus. 

 

Super Premijos Lošimas („Super Bonus Gambling“) 

 

• 1 arba 2 super premijos simboliai suaktyvina funkciją. 

• Funkcijos metu simboliai atsitiktinai paverčiami į laukinius daugiklio simbolius. 

 

 

 

 

2.2334 „Lekiantys Nuo Bėgių Tako Broliai“ („Taco Brothers Derailed“) 
 

 

 

 

 

 

 

Lekiantys Nuo Bėgių Tako Broliai – 6 būgnų, 4 eilių ir 466 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos, vaikščiojančius laukinius, 

daugiklio ir Kapitono Diazo bei Senjoritos simbolius. 

• Vaikščiojantis laukinis simbolis juda per būgnus į kairę pusę, pakeisdamas Tako brolių 

simbolius į laukinius simbolius. Vaikščiojantis laukinis simbolis gali aktyvuoti 

pakartotinius sukimus ir virsti į vaikščiojantį laukinį daugiklį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Vaikščiojantis laukinis simbolis juda per būgnus į kairę pusę, su kiekvienu pasislinkimu 

suaktyvindamas pakartotinį sukimą. 

• Tako brolių simboliams priskiriamas atsitiktinis daugiklis. 

• Kapitono Diazo simbolis užrakina vaikščiojantį laukinį Tako brolių simbolį būgnuose. 

• Senjorita atblokuoja užrakintą vaikščiojantį laukinį Tako brolių simbolį arba jį perkelia į 6 

būgną. 

 

Super Premijos Lošimas („Super Bonus Gambling“) 

 

• 4 premijos simboliai suaktyvina funkciją. 

• Funkcijos metu vaikštantys laukiniai Tako brolių simboliai ir vaikštantys laukiniai 

daugikliai tuo pačiu metu juda būgnuose, iš dešinės pusės į kairę, kol nebelieka 1 būgne. 

• Senjorita perkelia vaikščiojantį laukinį Tako brolių simbolį į 6 būgną, taip aktyvuodama 

papildomus pakartotinius sukimus. 

• Kapitono Diazo simbolis yra pakaitinis laukinis simbolis. 

 

 

 

2.2335 „Gulbės Žvaigždynas 2“ („Cygnus 2“) 
 

 

 

 

 

 

 

Gulbės Žvaigždynas 2 – 6 būgnų, 4 eilių ir nuo 4 096 iki 262 144 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolį ir daugiklio simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• Funkcija aktyvuojama, kai premijos simbolis pasiekia kairįjį stulpelį. 

• Suteikiami 7 nemokami simbolių kritimai. 

• Funkcijos metu daugiklis lieka aktyvus. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

2.2336 „Buivolo turtai“ („Buffalo Toro“) 
 

 

 

 

 

 

 

Buivolo turtai – 6 būgnų, 4 eilių ir 4 096 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos, super premijos, Matadoro, 

Toro ir laukinį daugiklio simbolį. 

• Galimos daugiklio reikšmės x2 arba x3. 

• Vaikščiojantis laukinis simbolis, judėdamas į kairę, suaktyvina pakartotinius sukimus. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3, 4, 5 arba 6 premijos simboliai aktyvuoja atitinkamai 8, 12, 16 arba 20 nemokamų 

sukimų. 

• Auksinis buivolo simbolis pakeičia didelės vertės simbolius į buivolo simbolį. 

 

Toro Virtimas Laukiniu („Toro Goes Wild“) 

 

• Toro simbolis paverčia visus Matadoro simbolius į laukinį simbolį. 

 

 

 

2.2337 „Dropzas“ („Dropz“) 
 

 

 

 

 

 

 

Dropzas – 6 būgnų, nuo 6 iki 8 eilių ir nuo 729 iki 262 144 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Šokoladuko simbolis, esantis šalia sprogstančio simbolio, lūžta, taip aktyvuodamas viduje 

esantį simbolį arba funkciją. 

• Lošime yra lygiai, kurių metu kylant lygiui didėja eilučių skaičius. 

• Lošime yra sutampančių simbolių matuoklis, kurį užpildžius skiriamas atitinkamas 

daugiklis. 

• Dropz simbolis suteikia 1-2 papildomų simbolių kritimus. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius už kuriuos skiriamas išmokėjimas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Dropzai („Free Dropz“) 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja lošimą su 5 nemokamais simbolių kritimais. 

• Funkcijos metu yra didžiausias galimas eilučių skaičius (8 eilutės). 

 

 

 

2.2338 „Avalono Auksas“ („Avalon Gold“) 
 

 

 

 

 

 

 

Avalono Auksas – 6 būgnų, 4 eilių ir nuo 4 096 iki 262 144 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Paslapties dėžė – paslapties dėžėje gali būti simboliai, už kuriuos skiriami išmokėjimai, 

laukinis simbolis arba Avalono funkcija. 

• Kolekcionierius surenka visas iš paslapties dėžės atvertų simbolių vertes. 

• Perdėlioti funkcija – suteikia naują simbolių kritimą ir paslapties dėžės simbolių 

suaktyvinimą. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir paslaptingos dėžės 

simbolius. 

• Laukinis simbolis gali virsti besiplečiančiu simboliu. 

 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

Lošimo funkcijos: 

 

Avalono Nemokami Kritimai („Avalon Free Drops“) 

 

• 3, 4, 5 arba 6 premijos simboliai suteikia atitinkamai 10, 15, 20 arba 25 nemokamus 

sukimus. 

 

 

2.2339 „Sumo Sumo“ („Sumo Sumo“) 
 

 

 

 

 

 

 

Sumo Sumo – 5 būgnų, 5 eilių ir 259 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir nemokamų sukimų 

simbolius. 

• Sudėti sumo simboliai yra laukiniai simboliai su atitinkamu daugikliu.  

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 2 nemokamų sukimų simboliai suaktyvina nemokamų sukimų funkciją su 6 nemokamais 

sukimais. 

 

Pakartotiniai Sukimai („ReSpins“) 

 

• Sudėti sumo simboliai aktyvuoja pakartotinius sukimus. 

• Skirtingų rūšių sumo simbolių daugikliai dauginami, o tų pačių rūšių sumo  daugikliai 

sudedami. 

 

Greitojo Katerio Premija („Speedboat Bonus“) 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja funkciją. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Lošėjas pradeda funkciją su 3 gyvybėmis. Gyvybių skaičius atstatomas į 3 kiekvieną kartą, 

kai greitasis kateris su surinktu daugikliu pajuda. 

• Greitojo Katerio Sumo ir irklentininko simbolis yra daugiklis, kurio vertė renkama 

funkcijos metu.  

 

 

2.2340 „Samo Knyga“ („Book of Sam“) 
 

 

 

 

 

 

 

Samo Knyga – 5 būgnų, 3 eilių ir 10 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Laiminčių simbolių deriniai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 ar daugiau knygos simbolių suaktyvina funkciją su 8 nemokamais sukimais. 

• 3, 4 arba 5 knygos simboliai suteikia atitinkamai 1, 2 arba 3 besiplečiančius simbolius. 

 

Elektriniai Skanėstai („Electric Treats“) 

 

• Sam – du ar daugiau Sam simbolių suaktyvina funkciją, kuri suteikia pakartotinius sukimus 

ir knygos simbolį atsitiktinėje pozicijoje. 

• Sandra – du ar daugiau Sandros simbolių aktyvuoja funkciją, kuri suteikia pakartotinius 

sukimus ir padidintą daugiklį. 

• Maggie – aktyvavus funkciją su Maggie, iš būgnų pašalinami visi mažos vertės simboliai, o 

jų vietas užima nauji simboliai. 

 

 

 

2.2341 „Tropicool 2“ („Tropicool 2“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 



 

 

 

 

 

 

 

Tropicool 2– 6 būgnų, 6 eilių ir 46 656 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus krentantys 

simboliai. 

• Simbolių kritimo pabaigoje paslapties simbolis atskleidžia simbolį, už kurį skiriamas 

išmokėjimas.  

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus paukščio simbolius. 

• Statymo eilutės išmokamos iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias aktyvios statymo 

eilutės laimėjimas. 

• Eilutės apsikeitimo simbolis pakeičia kitus toje pačioje eilutėje esančius simbolius, išskyrus 

laukinį, premijos ir Elmo simbolius. 

• Paukštis yra sklaidos simbolis. Už 3 ar daugiau paukščio simbolių, bet kurioje būgnų 

vietoje, išmokamas laimėjimas su atitinkamu paukščio daugikliu. 

• Paukščio simbolis pavirsta į laukinį simbolį. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Kritimai („Free Drops“) 

 

• 3 ar daugiau premijos simbolių suaktyvina funkciją su 6 nemokamais simbolių kritimais. 

• Užrakintas laukinis simbolis ir laimėjimo daugiklis yra aktyvūs funkcijos metu, siekiant 

užtikrinti didesnius šansus laimėti. 

 

Elmo Pakartotiniai Kritimai („Elmo Redrops“) 

 

• Elmo simbolis būgnuose aktyvuoja funkciją. 

• Funkcija tęsiasi, kol Elmo pasitraukia į dešinę būgnų pusę. 

 

2.2342 „7 Greitkelis“ („Freeway 7“) 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  



 

 

 

7 Greitkelis – 3 būgnų, 3 eilių ir 17 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos ir super premijos simbolius. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Lošimas („Bonus Gambling“) 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją. 

• Kiekvieną kartą laimėjus suteikiamas pakartotinis sukimas. 

• Premijos ir super premijos simbolių derinys aktyvuoja super premijos lošimą su daugikliu, 

kuris didėja po kiekvieno įvykusio laimėjimo. 

 

Kelio Bloko Stūmimas („Road Block Nudge“) 

 

• 1 ir 3 būgnuose išsukus identiškus simbolius, suaktyvinama funkcija su pakartotiniais 

sukimais. 

• Funkcijos metu premijos simboliai iš 1 ir 3 būgnų perstumiami į 2 būgną. 

 

 

 

2.2343 „Mirusi Kanarėlė“ („Dead Canary“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mirusi Kanarėlė – 6 būgnų, 3-3-2-2-1-1 eilių ir 36 laimėjimo linijų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 500 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Laukinis simbolis pakeičia simbolį į tokį, kuris užtikrina didžiausią įmanomą laiminčią 

kombinaciją pagal išmokų lentelę. 

• „xBombs“ simbolis sprogdina simbolius esančius greta, išskyrus sklaidos ir „xBombs“ 

simbolius bei prideda daugiklį x1. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Nemokami Sukimai („Free Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 3 nemokamų sukimų funkciją. 

• Sprogus „xBombs“ simboliui, nemokamų sukimų skaičius nustatomas į pradinius 3. 

• Kampai būgnuose užrakinami, tačiau renka monetas ir daugiklius. Tik „xBombs“ simbolio 

sprogimas gali atverti užrakintus būgnų kampus. 

• Kanarėlės, nykštuko ir žiurkės simboliai sukimų metu renka daugiklius. 

 

 

 

2.2344 „Perl Harboras“ („Pearl Harbour“) 
 

 

 

 

 

 

 

Perl Harboras – 7 būgnų ir 7 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Laimi kombinacija iš 5 ar daugiau sutampančių simbolių, kurie yra horizontaliai arba 

vertikaliai greta. 

• Lošimo metu yra „xBombs“ laimėjimo daugiklis. 

• „xSplit“ simbolis yra kardo simbolis, kuris padalija kitus simbolius būgnuose. 

• Lošimo metu yra galimybė įsigyti papildomus sklaidos simbolius, kurie padidintų galimybę 

aktyvuoti lošimo funkcijas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Šunų Kautynės („Dogfight“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 3 sukimais. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Funkcijos metu prietaiso skydeliuose gali atsirasti daugiklis su x arba +. 

• Kiekvienas daugiklio atsiradimas grąžina sukimų skaičių į pradinius 3. 

 

Šunų Kautynės („Tora!  Tora!  Tora!“) 

 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją, su 3 sukimais. 

• Funkcijos metu prietaiso skydeliuose gali atsirasti daugiklis su x arba +. 

• Šunų Kautynių ir Tora!  Tora!  Tora! funkcijos vienodos, tačiau Tora!  Tora!  Tora! 

funkcijoje yra papildomų ypatybių, kaip „Pusiaukelės pokštelėjimas“ ir „Bombų metimas“. 

 

 

2.2345 „Uolos Apačia“ („Rock Bottom“) 
 

 

Uolos Apačia – 5 būgnų, 3-4-4-4-3 eilių ir 576 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, kad sudarytų laiminčias kombinacijas. 

• „xSplit“ simbolis padalina simbolius ir patį save. „xSplit“ simbolis padalina save į 2 

laukinius simbolius. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Galvų Surinkėjas („Headshrinker Spins“) 

 

• 3 arba 4 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Funkcija susideda iš 4 etapų. 

• Kiekvienas sklaidos simbolis, atsiradęs būgnuose funkcijos metu, suteikia +1 sukimą. 

• 5 sklaidos simboliai perkelia į sekantį etapą, kuris prasideda su papildomais +2 sukimais. 

 

Beprotiškas Sukimasis („Insanity Spins“) 

 

• 5 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 5 sukimais. 

• Funkcija susideda iš 5 etapų. 

• Kiekvienas sklaidos simbolis, atsiradęs būgnuose funkcijos metu, suteikia +1 sukimą. 

• 5 sklaidos simboliai perkelia į sekantį etapą, kuris prasideda su papildomais +2 sukimais. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

 

 

2.2346 „Serijinis“ („Serial“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Serijinis – 5 būgnų, nuo 3-3-3-3-3 iki 5-7-7-7-5 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, kad sudarytų laiminčias kombinacijas. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• „xWays“ simbolis atskleidžia nuo 2 iki 4 tų pačių rūšių simbolius. 

• „xSplit“ laukinis simbolis toje pačioje eilutėje padalina kitus simbolius į du simbolius. 

• Kiekvieną kartą sukrautas „xNudge“ laukinis simbolis suteikia 1 daugiklį. Padalintas 

„xNudge“ laukinis simbolis įgauna padvigubintą daugiklį. 

• Yra galimybė įsigyti funkciją už nuo 78x iki 480x esamas statymas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Paieška („The Search“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Funkcijos metu eilės būgnuose išsiplečia iki 3-5-5-5-3.  

• Atsiradus būgnuose „xSplit“ simboliui, suaktyvinama žudiko funkcija su +2 sukimais. 

 

Žudikas („The Kill“) 

 

• 3 sklaidos ir 1 „xSplit“ simbolis aktyvuoja funkciją. 

• Funkcijos metu šokinėjantis laukinis simbolis išlieka ant 5 būgno. 

 

 

2.2347 „Mažasis Snieginis Avinas“ („Little Bighorn“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Mažasis Snieginis Avinas – 5 būgnų, nuo 3-4-5-3-2 iki 2-3-4-5-3 eilių ir 360 laimėjimo būdų lošimo 

automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Būgnuose atsiradus „Scalp“ laukiniam simboliui, visi amerikiečių kariai bus paversti 

laukiniais simbolis ir išsiplės per visą būgną su +1 daugikliu. 

• 1 ar 2 totemo simboliai, atsiradę būgnuose, virsta besiplečiančiu laukiniu simboliu. 

• Yra galimybė įsigyti vieną iš funkcijų sumokėjus nuo 77x iki 490x bendras statymas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Jokio Pasigailėjimo Sklaidos – Dvasios Kvietimo Pakartotiniai Sukimai („No Mercy Scatter - 

Spirit Call Respin“) 

 

• Jokio pasigailėjimo sklaidos simbolis atsiradęs 5 būgne aktyvuoja pakartotinius sukimus. 

• Galimos ypatybės: 

• Sėdintis Jautis: paverčia simbolius besiplečiančiais simboliais. 

• Laukinis Išprotėjęs Arklys: paverčia simbolius laukiniais simboliais su +1 daugikliu. 

• Du Mėnuliai: paverčia simbolius į laukinius simbolius. 

 

Skalpo Nemokami Sukimai („Scalp Freespins“) 

 

• 3 totemo simboliai aktyvuoja funkciją su 8 nemokamais sukimais. 

• Funkcijos metu už kiekviena skalpo simbolį bus skiriamas 1 lipnus daugiklis. 

• Totemo sklaidos simbolis pavirs į išsiplečiantį laukinį simbolį ir suteiks +1 papildomą 

sukimą. 

• Jokio pasigailėjimo sklaidos simbolis aktyvuos dvasios kvietimo nemokamus sukimus ir 

suteiks +2 papildomus sukimus. 

 

Dvasios Kvietimo Nemokami Sukimai („Spirit Call Freespins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 10 nemokamų sukimų. 

• Funkcijos metu jokio pasigailėjimo sklaidos simbolis prilips prie pirmo būgno. Per 

kiekvieną sukimą šis simbolis pasivers į sėdintį jautį, išprotėjusį arklį arba dviejų menulių 

simbolį. 

 

 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



2.2348 „Riba“ („The Border“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riba – 6 būgnų ir 6 eilių lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laimima, kai 5 ar daugiau sutampančių simbolių kombinacijos eina vertikaliai arba 

horizontaliai. Laiminčių simbolių kombinacijos sprogsta, o jų vietas užima iš viršaus 

krentantys simboliai. 

• Sprogstantis „xBombs“ laukinis simbolis pašalina gretimus simbolius, išskyrus sklaidos bei 

„xNudge“ simbolius ir padidina laimėjimo daugiklį 1. 

• Jei „xBombs“ simbolis padalinamas, laimėjimo daugiklis padidinamas. 

• „xNudge“ laukinis simbolis, kuris yra laiminčios kombinacijos dalis, gali vaikščioti 

būgnuose aukštyn arba žemyn, taip padidindamas laimėjimo daugiklį +1. 

• Yra galimybė įsigyti funkcijas sumokėjus nuo 98x iki 914x statymo suma.  

 

Lošimo funkcijos: 

 

Mulo Sukimai („Mule Spins“) 

 

• 6 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 10 sukimų. 

• Papildomi sklaidos simboliai aktyvuos kojotų sukimus ir suteiks +2 papildomus sukimus už 

kiekvieną sklaidos simbolį. 

 

Kojotų Sukimai („Coyote Spins“) 

 

• 7 ar daugiau sklaidos simbolių aktyvuoja funkciją su 12 sukimų. 

• Papildomi sklaidos simboliai suteiks +2 papildomus sukimus už kiekvieną sklaidos simbolį. 

 

 

 

2.2349 „Įniršis Kelyje“ („Road Rage“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 



 

 

 

 

 

Įniršis Kelyje – 5 būgnų, 3 eilių ir 259 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Automobilis yra laukinis simbolis, kurio funkcija lošime priklauso nuo automobilio spalvos. 

• Sklaidos simbolis gali pakeisti visus simbolius. 

• 2 Sklaidos simboliai suaktyvina pakartotinį sukimą su laukiniais automobiliais. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 66x iki 666x bazinis statymas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Laukiniai Automobiliai („Wild Cars“) 

 

• Automobilis yra laukinis simbolis, kurio funkcija lošime priklauso nuo automobilio spalvos. 

• „Geltonas Automobilis / Variklio Gedimas“ – padidina simbolius tame pačiame 

būgne. 

• „Raudonas Automobilis / Važiuoti“ – automobilio simbolis juda iš dešinės į kairę, 

padidindamas daugiklį 1 visiems simboliams, per kurį jis juda. 

• „Žalias Automobilis / Važiuoti“ –  automobilio simbolis juda iš kairės į dešinę, 

padidindamas daugiklį 1 visiems simboliams, per kurį jis juda. 

• „Susidūrę Automobiliai“ – sudeda abiejų automobilių simbolių daugiklius. 

 

Premijos Režimai („Bonus Modes“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 6 „Rytinio Skubėjimo“ sukimus. 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 „Greitkelio Spūsties“ sukimus. 

• 5 sklaidos simboliai aktyvuoja 10 „Chaotiško Miesto“ sukimų. 

• Paslapties simbolis gali iškristi tik premijos metu, atskleisdamas atitinkamą spalvą. Jeigu 

spalva atitinka laukinio automobilio simbolio spalvą, tos spalvos laukiniui automobilio 

simboliui padidinamas daugiklis 1. Jei spalva neatitinka laukinio automobilio simbolio 

spalvos, paslapties simbolis suteiks +1 papildomą sukimą. 

 

Įniršio Mėgėjas („Rage Buff“) 

 

• Prieš prasidedant kiekvienam premijos režimui, ši funkcija parinks atitinkamą papildomų 

sukimų ir daugiklio skaičių, kurį priskirs laukinio automobilio simboliui. 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Laukinis simbolis būgnuose juda horizontaliai, o galimi kelio ženklų simboliai jam daro 

atitinkamą poveikį: 

• „Stop“ simbolis sustabdo laukinį automobilio simbolį. 

• Posūkio ženklo simbolis gali pasukti laukinį automobilio simbolį į atitinkamą pusę, kurią 

ženklas rodo. 

• Nemokamo sukimo simbolis suteikia +1 nemokamą sukimą. 

• Automobilio simbolis padidina lipnų daugiklį. 

• Greičio mažinimo simbolis didina laukinių „Važiuoti“ automobilių simbolių daugiklį 1. 

• Kauliuko ženklo simbolis atskleidžia nemokamų sukimų, automobilio ir greičio mažinimo 

ženklų simbolius su 2x daugikliu.  

 

 

2.2350 „Reivas“ („The Rave“) 
 

 

 

 

 

Reivas – 5 būgnų, 3 eilių ir 243 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• „xSplit“ laukinis simbolis padalina simbolius būgnuose ir pats pasiverčia į 2 laukinius 

simbolius. 

• „Dvigubas xWays“ išplečia laukinį simbolį būgne, kuriame pasirodo. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 68x iki 522x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Numestas Bosas („Drop the Bass“) 

 

• 3 – 4 sklaidos simboliai aktyvuoja „Žmogžudystę šokių aikštelėje“ su atitinkamai 3 arba 4 

aktyviais langeliais būgnuose. 

• 4 sklaidos simboliai funkcijose suteikia +1 papildomą sukimą.  

• 5 sklaidos simboliai aktyvuoja „Didžėjus yra Deivas“ su +2 papildomais sukimais. 

• „Didžėjus yra Deivas“ funkcijos metu aktyvi yra tik paskutinė eilė būgnuose.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• 2, 3 ir 4 paskutinės eilės būgne taikomas +2x daugiklis. 

• Yra tikimybė, kad bus aktyvuota „Mashup!“ arba „Crossfader & Sidechain“ 

funkcija. 

▪ „Mashup!“ visus simbolius paverčia daugiausiai apmokamais simboliais. 

▪ „Crossfader & Sidechain“ visus simbolius mažomis vertėmis paverčia 

laukiniais ir šoninės grandinės simboliais. 

 

 

 

2.2351 „Folsomo Kalėjimas“ („Folsom Prison“) 
 

 

 

 

 

 

 

Folsomo Kalėjimas – 5 būgnų, 4-6-6-6-4 eilių ir 3456 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Pagrindinis lošimas prasideda nuo 2 vidurinių eilių pirmuose 4 būgnuose, likusios pozicijos 

yra užrakintos. Prasidėjus premijos lošimui atsidaro 2 papildomos pozicijos. Išsukus 

laukinį, sklaidos, „xSplit“ arba „xWays“ simbolį atidarytoje pozicijoje, atsiveria 

artimiausios užrakintos pozicijos virš ir po atitinkamo būgno. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, už kuriuos skiriamas išmokėjimas. 

• „xWays“ pasikeičia į bet kurį simbolį, už kurį skiriamas išmokėjimas ir išsiplečia būgnuose. 

• „xSplit“ padalina visos eilutės, kurioje buvo išsuktas, simbolius. „xSplit“ pasiverčia į 2 

laukinius simbolius. 

• Padalintas sklaidos simbolis atveria užrakintą langelį. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 68x iki 1500x bazinis statymas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Eiti Linija („Walk the Line“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 8 sukimais. 

• Padalintas sklaidos simbolis funkcijos metu suteikia +1 papildomą sukimą.  

• Jei sklaidos simbolis išsukamas 5 būgne, suteikiami +2 papildomi sukimai ir aktyvuojama 

„The Chair“ funkcija. 

 

Kėdė („The Chair“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 75 000 € 



 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su atitinkamai 8 sukimais. 

• Padalintas sklaidos simbolis funkcijos metu suteikia +1 papildomą sukimą.  

 

Tarakonas („Cockroach“) 

 

• Tarakono simboliai vaikšto po būgnus, didindami simbolių daugiklį, per kuriuos jie juda. 

• Patekęs ant užrakintos pozicijos, tarakono simbolis ją atveria.  

 

 

 

2.2352 „Karen Maneater“ („Karen Maneater“) 
 

 

 

 

Karen Maneater – 6 būgnų, 2-3-3-3-3 išsiplečiančių iki 2-3-4-5-6-7 eilių ir 486 laimėjimo būdų 

lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolį. 

• Sklaidos simbolis, išsuktas ant 4 vidurinių būgnų, išplės būgnus į 1 papildomą poziciją 

dešinėje pusėje. 

• Sklaidos simbolis, išsuktas ant 1 / 2 vidurinių būgnų, konvertuosis į „xWays“ simbolį, o 

išsuktas ant 3 / 4 vidurinių būgnų, suaktyvins premijos maisto simbolį. 

• „xWays“ pasikeičia į bet kurį simbolį, jį išplėsdamas būgnuose. 

• Laukinis simbolis, nusileidęs ant paskutinio būgno, judės per vieną poziciją žemyn, su 

kiekvienu judėjimu padidindamas savo daugiklį 1. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 100x iki 542x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Premijos Maistas („Bonus Meal“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 7 sukimais ir 3 lipniais „xWays“ simboliais. 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja funkciją su 10 sukimų ir 4 lipniais „xWays“ simboliais. 

• „xWays“ simbolio dydis didėja po kiekvieno laiminčio sukimo. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 70 € 

Maksimali laimėjimo suma: 822 990 € 



 

 

2.2353 „Vargingas Kasimas“ („Misery Mining“) 
 

 

 

 

Vargingas Kasimas – 7 būgnų, 7 eilių ir 823543 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Lošimas pradedamas su 3x3 formato tinkleliu. 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• „xBomb Wild“ laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir super 

sklaidos simbolius. 

• „xBomb“ simbolis sprogsta padidindamas laimėjimo daugiklį ir pašalindamas gretimus 

simbolius. 

• „xBombs“ simbolio sprogimas padidina tinklelio formatą. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 66x iki 1000x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Vargingi Nemokami Sukimai („Misery FreeSpins“) 

 

• Lošėjas turi pasirinkti tarp dviejų galimų parinkčių: pelės arba žiurkės. 

• Pelės parinktis – aktyvuoja 8 nemokamus sukimus. 

• Žiurkės parinktis – aktyvuoja 3 sukimus, kurie atsinaujina ekrane pasirodžius monetų 

vagonui arba super sklaidos simboliui. 

• Nemokamų sukimų metu viršutinėje eilutėje, su atitinkamomis funkcijomis, slenka monetų 

vagonų, daugiklių, bombų, super sklaidos, krepšio, skrynios, žiurkės ar nykštuko simboliai. 

 

 

 

2.2354 „Pankų Tualetas“ („Punk Toilet“) 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 



 

 

 

 

Pankų Tualetas – 5 būgnų, 3-3-3-3-1 eilių ir 81 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir Loo simbolius. 

• Laukinis simbolis pakeičia simbolius, kad sudarytų laiminčių simbolių kombinacijas. 

• „xWays“ simbolis atskleidžia laukinį arba bet kokį kita simbolį, jį padidindamas būgnuose. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų, už sumą nuo 67x iki 345x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

P!$$ Sukimai („P!$$ Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai ant 2, 3 arba 4 būgno aktyvuoja 6 sukimus. 

• Funkcijos metu vidurinių būgnų uždaryti langeliai yra visuomet atviri. 

 

$h!t Sukimai („$h!t Spins“) 

 

• 3 sklaidos ir 1 Loo simbolis aktyvuoja 8 sukimus. 

• Funkcijos metu „Glory Door“ yra visada atidarytos. 

 

 

 

2.2355 „RIP Antkapis“ („Tombstone RIP“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIP Antkapis – 5 būgnų, 2-3-3-3-1 eilių ir 108 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.10 €  

Maks. 50 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• Paskutiniame būgne esantis simbolis visada skaičiuojamas kaip 2 simboliai. 

• „xNudge“ simbolis padidina laukinio simbolio daugiklį. 

• „xSplit“ simbolis išsukamas tik paskutiniame būgne ir padalina visus simbolius esančius 

kairėje pusėje. 

• „xRIP“ yra suaktyvinamas, kai laimėta suma mažesnė už bazinį statymą.   

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų, už sumą nuo 70x iki 3000x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Pakabinti Aukštai Nemokami Sukimai („Hang ‘em High Freespins“) 

 

• 3 „pakabinti aukštai“ sklaidos simboliai aktyvuoja 8 sukimus. 

• Funkcijos metu laukiniai simboliai turės daugiklį, kuris išliks visos funkcijos metu. 

 

Boothill Nemokami Sukimai („Boothill Freespins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai ir Boothill sklaidos simbolis aktyvuoja 10 sukimų. 

• 5 būgne aktyvus tik laukinis simbolis. 

 

2.2356 „Tikrosios Ištvermės Išpirkimas“ („True Grit Redemption“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tikrosios Ištvermės Išpirkimas – 6 būgnų, 5 eilių ir 240 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir „Grit Girl“ simbolius. 

• „xNudge“ simbolis padidina laukinio simbolio daugiklį. 

• „xWays“ atskleidžia nuo 2 iki 3 vienodų simbolių būgnuose, kad padidintų galimus 

laimėjimus. 

• „Būgno padalijimas“ simbolis padvigubina visus simbolius virš jo. Kiekvienas būgnas gali 

pasidalyti daugiausiai 2 kartus. 

• „Transform ‘em“ simbolis, paverčia to paties tipo simbolius į tą patį simbolį. 

• „Grit Girl“ simbolis yra sklaidos simbolis, už kurį iš karto suteikiamas išmokėjimas. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 69x iki 669x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Kankinimo Sukimai („Torture Spins“) 

 

• 3 sklaidos simboliai aktyvuoja 8 sukimus. 

• Užrakintos pozicijos būgnuose funkcijos metu yra atrakinamos ir aktyvios. 

 

Negyvi Sukimai („Dead Spins“) 

 

• 4 sklaidos simboliai aktyvuoja 10 sukimų. 

• Užrakintos pozicijos būgnuose funkcijos metu yra atrakinamos ir aktyvios. 

• Funkcijos metu dešiniajame kampe aktyvus laukinis lipnus simbolis su daugikliu. 

 

 

 

2.2357 „Legionas X“ („Legion X“) 
 

 

 

 

 

Legionas X – 5 būgnų, nuo 2-3-2-3-2 iki 4-3-2-3-4 eilių ir 72 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• „xNudge“ simbolis padidina laukinio simbolio daugiklį. 

• Pasirodžius 1 arba 2 „Infectious Wild“ laukiniams simboliams, visi simboliai su mažomis 

vertėmis bus pakeičiami į laukinius simbolius ant atitinkamai dviejų arba trijų vidurinių 

būgnų. 

• „xWays“ gali būti paversti bet kokiais kitais simboliais, išskyrus laukinį ir premijos simbolį. 

• „xWays“ atskleidžia nuo 2 iki 3 vienodų simbolių būgnuose, kad padidintų galimus 

laimėjimus. 

• Yra galimybė įsigyti papildomas funkcijas už sumą nuo 70x iki 1200x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

Legiono X Sukimai („Legion X Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai viduriniuose būgnuose aktyvuoja 8 sukimus. 

• Funkcijos metu bus aktyvios 2 papildomos eilės būgnuose. 

• Išsukus „xWays“ arba „Infectious Wild“ simbolį, bus suteiktas 1 papildomas sukimas. 

 

Legiono X Feretensis Sukimai („Legion X Fretensis Spins“) 

 

• 3 premijos ir 2 „Infectious Wild“ simboliai viduriniuose būgnuose aktyvuoja 10 sukimų. 

• „Infectious Wild“ simbolis išliks vienoje būgnų vietoje visos funkcijos metu ir visus 

pasirodžiusius mažos vertės simbolius pavers į laukinius simbolius. 

 

Legiono X Germina Sukimai („Legion X Gemina Spins“) 

 

• 3 premijos, 1 „Infectious Wild“ ir 1 „xWays“ simbolis viduriniuose būgnuose aktyvuoja 10 

sukimų. 

• „Infectious Wild“ simbolis ir „xWays“ simbolis išliks vienoje būgnų vietoje, visos 

funkcijos metu ir visus pasirodžiusius mažos vertės simbolius pavers į laukinius simbolius 

bei suaktyvins „Infectious Wild“ simbolį per kiekvieną sukimą. 

 

2.2358 „Blogų Goblinų xBombos“ („Evil Goblins xBomb“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blogų Goblinų xBombos – 6 būgnų, 3 eilių ir 729 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

• 3 mirę laukiniai simboliai aktyvuojasi ir tampa prisikėlimo laukiniu simboliu: 

• 3 Prisikėlimo laukiniai simboliai: x11 daugiklis. 

• 4 Prisikėlimo laukiniai simboliai: x33 daugiklis. 

• 5 Prisikėlimo laukiniai simboliai: x55 daugiklis. 

• Virs būgnų esantys goblinai laiko bombas ir laukia, kol būgnuose bus išsuktas identiškas 

goblinas, kurį išsukus, jis susprogdinamas ir pakeičiamas į laukinį simbolį.  

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Sprogstantis „xBomb“ simbolis pašalina gretimus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius, 

mirusius laukinius ir prisikėlimo laukinius simbolius bei padidina laimėjimų daugiklį +1. 

• Kiekvienas „xBomb“ simbolis taip pat prie būgnų prideda vieną eilę (iki 7 eilių). 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 60x iki 666x bazinis statymas. 

 

 

Lošimo funkcijos: 

 

4 Blogiai („4 Evil“) 

 

• 4 identiški goblinai virš būgnų aktyvuoja funkciją. 

• 1 būgne esantis goblinas didins daugiklį iki 4x arba daugiau. 

• Daugiklis didės 1 kaskart, kai virš būgno atsiras naujas atitinkantis goblinas. 

 

Šviežios Mėsos Sukimai („Fresh Meat Spins“) 

 

• Funkcija turės 8 sukimus, kurių metu gaunami negyvi laukiniai simboliai ir yra didelė 

tikimybė, kad aktyvuosis goblino paaukojimo funkcija kartu su „xBombs“ simboliu. 

 

Goblinų Šventiniai Sukimai („Goblins Feast Spins“) 

 

• Funkcijos metu suaktyvinami 4 sukimai su suaktyvintu „Evil 4“ daugikliu.  

• Kai virš būgno atsiras tas pats atitinkantis goblinas, padidės daugiklis 1 ir sukimų skaičius 

bus nustatytas į pradinius 4. 

• Iš naujo į pradinius sukimai gali būti nustatyti iki 4 kartų. 

• Funkcijos metu yra „x bombs“ simbolis, kuris padidina laimėjimo daugiklį ir eilučių 

skaičių.  

 

 

 

2.2359 „Tai xBoot“ („Das xBoot“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tai xBoot – 6 būgnų, nuo 2-3-4-4-3-2 iki 2-4-5-5-4-2 arba 2-3-8-4-3-2 eilių ir 75712 laimėjimo būdų 

lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.25 €  

Maks. 100 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus premijos simbolius. 

• „xNudge“ simbolis padidina laukinio simbolio daugiklį. 

• „xWays“ simbolis atskleidžia nuo 2 iki 3 tų pačių simbolių, kad būtų sukuriami didesni 

laimėjimai. 

• „xBombs“ pašalina iš būgnų simbolius, už kuriuos neskiriamas laimėjimas. „xBombs“ 

skaičiuojamas kaip laukinis simbolis, kuris prideda laimėjimo daugiklį. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų už sumą nuo 75x iki 350x bazinis statymas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Tylos Medžiotojo Sukimai („Silent Hunter Spins“) 

 

• 3 premijos simboliai aktyvuoja 8 sukimus, kurių metu 3 būgnas padidėja iki 8 eilių. 

• Kai „Persicope Wild“ laukinis simbolis, užimantis 3 būgną, bus išsuktas kartu su kitomis 

laiminčių simbolių kombinacijomis, bus paleista torpeda, kuriai pataikius į tikslą, padidės 

laimėjimo daugiklis. 

• Už kiekvieną išsiplečiantį laukinį simbolį arba „xBomb Wild“ laukinį simbolį laimėjimo 

daugiklis didėja. 

 

Vilkų Gaujos Sukimai („Wolf Pack Spins“) 

 

• 4 premijos simboliai aktyvuoja 8 sukimus. 

• Surinkus 4 torpedos dalis padidinamas laimėjimo daugiklis. 

 

 

 

2.2360 „Mentalinis“ („Mental“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalinis – 5 būgnų, iki 20 eilių ir 108 laimėjimo būdų lošimo automatas. 

 

Lošimo taisyklės: 

 

• Laiminčių simbolių deriniai yra sudaromi iš kairės į dešinę. 

Bendroji informacija: 

Lošimo tipas: Lošimų automatų lošimas 

Būgnų tipas: Sukamieji būgnai 

Numatytoji minimali ir maksimali statymo suma: Min.   0.20 €  

Maks. 70 € 

Maksimali laimėjimo suma: 1 000 000 € 



• Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus skorpiono, voro ir mirusio paciento 

simbolius. 

• Būgnuose nuo 1 iki 13 pozicijų gali pasidalinti į 2 dalis. 

• 2 mirusio paciento simboliai suteikia galimybę gauti nuo x5 iki x9999 daugiklį ant mirusio 

paciento simbolio. 

• Voro simbolis, pasirodęs ant būgnų, pasikeičia į kitą atsitiktinį simbolį. 

• Yra galimybė įsigyti papildomų funkcijų, už sumą nuo 80x iki 1000x bazinis statymas. 

 

Lošimo funkcijos: 

 

Autopsijos Nemokami Sukimai („Autopsy Freespins“) 

 

• 3 skorpiono simboliai aktyvuoja nemokamų sukimų funkciją, su lipniais ugnies rėmeliais. 

 

Lobotomijos Nemokami Sukimai („Lobotomy Freespins“) 

 

• 3 skorpiono ir 1 voro simbolis aktyvuoja funkciją. 

• Šioje funkcijoje voro simbolis yra lipnus simbolis, kuris pasikeičia į kitą simbolį po 

kiekvieno sukimo. 

• Daugiklis rodomas ant negyvo paciento simbolio. 

 

Mentaliniai Nemokami Sukimai („Mental Freespins“) 

 

• 3 skorpiono ir 2 lipnūs voro simboliai aktyvuoja funkciją. 

• Daugiklis šioje funkcijoje niekada nemažėja. 


